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CC B2B - Platforma sprzedażowa

CC B2B – jest to kompleksowe rozwiązanie webowe dedykowane do obsługi klientów biznesowych. Jego zadaniem
jest usprawnienie procesu realizacji zamówień za pośrednictwem internetu. Współpracuje z Comarch ERP XL oraz
Comarch ERP Optima. Na życzenie istnieje możliwość rozbudowy funkcjonalności.

Przykład zastosowania:

Aplikacja została napisana dla producentów, dystrybutorów, hurtowników, pośredników handlowych. Wspiera
każdego kto prowadząc działania handlowe, komunikuje się z wieloma partnerami.

Funkcje i możliwości aplikacji

 Wgląd w zamówienia dla kontrahenta
 Możliwość wglądu do stanów magazynowych
 Pogląd w czasie rzeczywistym statusów zamówień
 Komunikator ﬁrmowy - możliwość wysyłania
informacji Firma -> Kontrahent
 Rozbudowana struktura uprawnień użytkowników,
podział na role (sprzedawca, księgowy itd.)
 Zmiana języka systemu, możliwość przetłumaczenia
interfejsu z poziomu panelu administracyjnego na
dowolny język
 Wgląd w dane klienta (adres, statystyki)
 Wyświetlenie oferty towarowej w podziale na
grupy towarowe, wyświetlenie stanów magazynowych,
zdjęć do produktów, ceny wyświetlane na liście
uwzględniają rabaty klienta, możliwość prezentacji wszystkich pól z karty produktu ERP
 Obsługa do 5 koszyków kontrahenta, przechowywanie zawartości koszyka po wylogowaniu
 Złożenie zamówienia – wybór punktu odbioru (adresu dostawy)
 Wyświetlenie listy zamówień z możliwością ﬁltrowania po dacie, stanie itp., podejrzenie zawartości zamówienia
(pozycje)
 Wyświetlenie listy faktur z możliwością ﬁltrowania po dacie, statusie płatności itp., na liście wyświetlane są
również informacje o przeterminowanych płatnościach
 Wyświetlenie szczegółów faktury, generowanie wydruku e-faktury w formacie PDF do pobrania przez klienta
 Wyświetlanie pozostałego limitu kontrahenta
 Zgłoszenie reklamacji – wybór dokumentu, pozycji, dodanie opisu oraz ewentualnego zdjęcia
 Mechanizm zgłaszania uwag przez klienta – propozycja nowych produktów, modyﬁkacji obecnych (jest to opcja
dedykowana dla ﬁrm produkcyjnych)
 Blokowanie kontrahenta po przekroczeniu limitu kredytu z Comarch ERP

Architektura CC B2B

CC B2B składa się z dwóch podstawowych części: panelu B2B przeznaczonego dla kontrahenta przeznaczonego do
realizacji zamówień, oraz zaprojektowanej usługi Windows odpowiedzialnej za synchronizację danych z systemem
Comarch ERP XL.
Sam panel CC B2B składa się z następujących elementów:
 mechanizmu logowania
 koszyka produktów, koszyka zbiorczego
 status i wykorzystanie kredytu kupieckiego
 listy kategorii produktów
 mechanizmu wyszukiwania produktów
 listy i statusu realizacji zamówienia
 listy i statusu faktur oraz płatności
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Co nas wyróżnia?

Unikalne i autorskie rozwiązania zespołu programistycznego CC B2B w połączeniu z pełną spójnością
z systemami ERP.

1
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3
4

Bezobsługowa synchronizacja

Realizowana w czasie rzeczywistym
z systemem ERP – brak opóźnień, brak
zewnętrznych programów typu „łącznik”.

Pełna spójność z ERP

Brak podwójnego zapisu danych.
Bezpośrednia praca na bazie SQL
systemu ERP.

Pełny podgląd dokumentów
Wgląd w dokumenty dla danego
klienta: faktura, WZ, RO/ZS* (data,
termin i forma płatności, nr faktury).

“Inteligentny Koszyk”
UNIKALNA FUNKCJONALNOŚĆ

Możliwość automatycznego dostosowania
wielkości zamówienia – do pełnych
opakowań zbiorczych, kartonów.
Ustawienie daty realizacji w koszyku
(ograniczenie daty realizacji dla
użytkownika), możliwość dodania
dodatkowego opisu.
* RO/ZS – w zależności od systemu ERP.
Comarch ERP Optima - RO, Comarch ERP XL - ZS

Bezpieczeństwo danych

 Konta użytkowników powiązane z istniejącymi w systemie ERP
 Dodawanie kontrahentów przez system Comarch ERP
 Automatyczne przypomnienie hasła dla użytkownika
 https – szyfrowane połączenie

Możliwość rozbudowy

Przykładowe rozwiązanie dedykowane pod potrzeby naszych klientów w dotychczasowych wdrożeniach CC B2B:
 Dodatkowy adres dostawy (automatycznie dodawany do systemu ERP)
 Export do EDI, XLS, XML, PDF
 Informacja kto składał zamówienie na platformie
 Walidacja adresu email – przy dodawaniu nowego klienta
 Kilka kont dla jednego kontrahenta (kilku pracowników z jednej ﬁrmy, różnią się adresem email)
 Multi-koszyk – dodatkowe indywidualne koszyki
 Możliwość pobierania plików (typu instrukcja obsługi, karta towaru pdf)
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Korzyści z wykorzystania CC B2B
 Usprawnienie komunikacji z klientem
 Stały dostęp do oferty produktowej
 Sprzedaż zorientowana na klienta
 Automatyzacja sprzedaży
 Redukcja kosztów obsługi klienta

 Kontrola procesów
 Wzrost sprzedaży
 Oszczędność czasu
 Zwiększenie zadowolenia klienta

Łączymy wiedzę, działamy dla Was!

COMPUTER
CENTER
łączymy wiedzę.

Jesteśmy w stanie profesjonalnie pomóc we wszystkich etapach
komputeryzacji ﬁrmy. Od etapu doradztwa, poprzez projekt, szkolenie załogi,
sprzedaż sprzętu, akcesoriów, po nadzór nad wdrożeniem, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszam do współpracy!

Marek Domagała
Właściciel COMPUTER CENTER
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