
SalesRFP نــــــــظام
لتســجيل وطباعــة شــهادات المورديــن 
االســعار  عــروض  اســتدراج  وارســال 
مــع  الكترونــي  بشــكل  الشــراء  واوامــر 
المورديــن والشــركات مــن خــال بوابــه 

ســهله. الكترونيــة 

SalesRFP System
To register and print suppliers’ 
certificates and send quotations and 
purchase orders electronically to 
suppliers and companies through an 
easy electronic portal.

www.salesRFP.com

Request For Proposal
نظام استدراج عروض االسعار

Procurement
Process

Budget

Bidding

Selection

Supplier

Proposal

جميع البيانات والملفات محمية 
ومشفرة بأحدث التقنيات مع 

مميزات لمنح الصاحيات وتقارير 
التدقيق 

استخدامنا لتقنيات الحوسبة 
السحابية يمنحك ضمان استمرارية 
األعمال و الدخول الى انظمتك في 

أي وقت ومن أي مكان

الحوسبة السحابية

يمكن الدخول الى نظامك من 
خال متصفح الموبايل او من خال 

التطبيقات الخاصة

الموبايل

استخدم المتصفح فقط للدخول 
الى النظام وبدون تنزيل برامج 

اضافية

األمن والحمايةالحاسوب



المميزات التقنية

تسجيل وتصنيف
الشركات والموردين

مراجعة كافة العروض 
الواردة واالختيار

يعمل منمتعدد اللغات 
 خال المتصفح

البيانات محمية
 ومشفرة

إضافة المستخدمين 
والصاحيات

االشعارات بالرسائل القصيرة 
SMS

طباعة اشعار االرسال ارسال أوامر الشراء
ويشمل كافة البيانات

مجموعة من التقارير 
التفصيلية

اعداد واستدراج
 عروض الشراء 

استام واستقبال 
عروض األسعار 

ارسال عروض الشراء حسب 
مجموعة الشركات أو 

لشركات محددة

 تسجيل الموردين

إجراءات النظام

يتم تسجيل الموردين	 
تحديد السنة المالية	 
اصدار شهادات / 	 

        بطاقات موردين

استدراج عروض 
)RFQ(

ارسال امر الشراء )PO(استالم العروضاالرسال للموردين

 تحديد االرسال الى:	 
الشركات حسب االسم. 1
الشركات حسب المجموعة. 2

طباعة اشعار االرسال	 
اظهار الشركات التي اطلعت 	 

على الطلب

بعد اختيار العرض االفضل يتم االرسال يتم استام وتقييم العروض
امر الشراء الى الشركة المختارة

اعداد طلب استدراج 	 
)RFQ( عرض السعر

12345

www.salesrfp.com



TECHNICAL FEATURES

Multi language  Web based Application Data is protected 
and encrypted

Users and Privileges  SMS notification

Suppliers Registration

Review all incoming offers

• Suppliers are registered
• Determine the 
   fiscal year
• Issuing supplier   
   certificates/cards

• Preparation of 
   Request for Price 
   Quotation

Select:
1- Companies by name
2- Companies by Group
• Print notification of the 
transmitter
• Show companies that 
have seen the application

Offers are received 
and evaluated

After selecting the 
best offer, the pur-
chase order is sent to 
the selected company

Register Suppliers Bidders Send  to suppliers Receive offers Send purchase 
order (PO)

Send purchase orders Print notification 
includes all data

Detailed reports

Preparation RFQ Sending RFQ to the 
group of companies or 

specific companies

Receive quotations

SalesRFP - Reuest for proposal

System Processes
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