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Funkcjonalność platformy B2B
1. Logowanie
Panel B2B dostępny może być w wewnętrznej sieci firmowej, jak również może zostać
wystawiony pod zewnętrznym adresem w dowolnej domenie. Ze względów bezpieczeństwa i
poufności danych, wyświetlenie zawartości wymaga zalogowania się osób uprawnionych.
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Prezentowana wersja portalu przeznaczona jest dla pracy handlowca w imieniu klienta,
którego obsługuje. Po zalogowaniu się, nawigacja po głównych funkcjonalnościach portalu,
odbywa się z górnego menu. Mamy tam również informacje o tym kto jest zalogowany oraz na
jakim kliencie pracuje.

2. Panel
Domyślna strona „Panel” wyświetla informacje:




Wykresy sprzedażowe Handlowca
Informacje o ostatnich zamówieniach
Wyświetlaniu Partnerów Handlowych danego handlowca, z filtrem "tylko moje"
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3. Klienci
Podstrona służy do zarządzania informacjami o klientach, możliwe są następujące opcje:











Dodanie nowego Partnera Handlowego
Dodanie nowego Adresu wysyłki
Dodanie zgodne z charakterystyką:
o Redystrybucja
o Wykonawstwo
o Inne
o Detal
Informacja: Dostępny limit kredytowy = Limit kredytowy - saldo PH
Informacja: Płatności przeterminowane
Przeglądnie Faktury z saldem > 0
Przeglądanie Zleceń Sprzedaży - nierozliczonych
Dodanie zamówienia od klienta
Filtry w Zamówieniu
o Stan zerowy w magazynach
o Włączone/Wyłączone w SAP
o Koszyk - podział na komentarzy wewnętrzny i zewnętrzny
o Możliwość podejrzenia ceny i w widoku kartoteki
o Możliwość wybrania Metoda dostawy : odbiór własny odbiór na koszt Neo,
odbiór na koszt PH
o Możliwość wybrania metody płatność za zlecenie, pobierana z SAP do
konkretnego Kontrahenta i dodatkowo możliwość wyboru "Przedpłata" lub
"Gotówka
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4. Katalog.
Część portalu służąca do zarządzania produktami








Kategoryzacja Kartoteki Produktów
W widoku Kartoteki Produktów filtr na kolumnie Magazyn na kategorie "Dostępne"
i "Brak"
W drzewkach z kategoriami dodana możliwość zwinięcia drzewka
Uwagi o produkcie
Możliwość dodania zdjęcia produktu.
Możliwość wyświetlania stanu magazynowego danego produktu
Możliwość wyświetlania stanu i nazw wszystkich magazynów do których są
przypięci handlowcy.
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5. Integracja z SAP Business One
Portal posiada pełną integrację z systemem Sap Business One i dane wymieniane są w
dwie strony, tzn. :


prezentowane informacje wyświetlane na portalu są bezpośrednio z nadrzędnego
systemu SAP Business One, dotyczy to:
o danych kontrahentów
o przypisanych kontrahentów do handlowców
o listy historycznych zamówień
o listy faktur
o sald wynikających z nierozliczonych dokumentów
o listy produktów
o informacji o stanach magazynowych
o ceny produktów według cennika przypisanego do kontrahenta
o kategorii produktów



dane wysyłane są do systemu SAP Business One w obszarach:
o zamówień złożonych w portalu
o dodania partnera handlowego
o aktualizacji informacji o partnerach handlowych
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