
1. JAKIE SĄ ZALETY NOWEJ PLATFORMY B2B?
Nowa platforma B2B to rozbudowany system, który służy do kompleksowej obsługi i optymalizacji 

procesu zakupowego, umożliwi korzystanie z wielu nowych funkcji i narzędzi ułatwiających planowanie, 
koordynowanie i realizację zamówień, przy stałym dostępie 24/7. 

2. DO KOGO MOGĘ KIEROWAĆ PYTANIA/SUGESTIE
DOTYCZĄCE NOWEJ PLATFORMY B2B? 

Osobą kontaktową jest Twój Przedstawiciel Handlowy. Zapytania można również przesyłać 
do Działu Obsługi Klienta. 

3. CO OZNACZAJĄ PRAWA DOSTĘPU I W JAKI SPOSÓB
MOŻNA NIMI ZARZĄDZAĆ? 

Administrator platformy B2B w Twojej firmie może nadawać innym użytkownikom  dostęp 
do poszczególnych funkcji platformy zgodnie z potrzebami. 

4. NIE MOGĘ SIĘ ZALOGOWAĆ DO PLATFORMY B2B. 
Sprawdź poprawność danych logowania. Możesz poprosić o zresetowanie hasła.

Otrzymasz systemowy e-mail z linkiem do resetowania hasła. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj 
się  z Przedstawicielem Handlowym. 

5. JAKIE JEST ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH
IKON/PIKTOGRAMÓW W SYSTEMIE?

Po wskazaniu kursorem ikony pojawi się informacja o jej znaczeniu. 

6. GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTAWY?
Wszystkie dane logistyczne dotyczące dostawy znajdują się w zakładce “Dostawy”. Klikając na numer 

dostawy uzyskasz informacje odnośnie wagi, objętości, kraju pochodzenia oraz kodu celnego.

7. CO MOŻESZ ZROBIĆ GDY DOSTAWA JEST NIEKOMPLETNA?
Na platformie B2B dostępna jest zakładka “Reklamacje”. Otwierając zgłoszenie reklamacyjne można dodać 

produkt i podać przyczynę reklamacji. Należy wypełnić również pozostałe informacje i wysłać formularz.
O rozpatrzeniu reklamacji zostaniesz poinformowany przy pomocy powiadomień na platformie 

B2B lub w wiadomości e-mail. 

8. CZY ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE NA NOWEJ PLATFORMIE B2B  
BĘDĄ REALIZOWANE NA CZAS? 

Twoje zamówienia zostaną automatycznie odebrane przez system SAP. Przed złożeniem zamówienia 
możesz zweryfikować dostępność produktów. Dotychczasowe reguły i dokumenty, takie jak limity 

kredytowe czy nieopłacone i przeterminowane faktury nadal obowiązują.  

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



9. GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O LIMICIE KREDYTOWYM? 
Informacje o Twoim limicie kredytowym można znaleźć w nowym systemie B2B, “Ustawienia konta”,

zgodnie z posiadanymi uprawnieniami użytkownika. 

10. GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ O ZALEGŁYCH FAKTURACH?
Informacje o zaległych fakturach można znaleźć na nowej platformie B2B, “Ustawienia konta”.

Informacje te można również znaleźć w sekcji “Faktury”, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami użytkownika.

11. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
W FORMIE PLIKU EXCEL? 

Jeśli zamówienie zostało utworzone w odpowiednim szablonie xls możesz je przesłać na platformę B2B. 
Przykładowy plik jest dostępny do pobrania w zakładce “Koszyk”, “Importuj produkty”. 

12. DLACZEGO NIE MOGĘ DODAĆ POZYCJI DO ZAMÓWIENIA?
Po utworzeniu zamówienia nie ma możliwości dodawania kolejnego produktu. Aby dodawać kolejne 

produkty należy utworzyć nowy koszyk. 

13. JAK MOŻNA ANULOWAĆ PRODUKTY ZAMÓWIONE PRZEZ POMYŁKĘ? 
Wyszukaj błędnie zamówiony produkt w zamówieniach oczekujących, następnie kliknij ikonę “Edytuj” (ikona 

ołówka), zmień ilość w polu “Nowa ilość” lub naciśnij “Usuń”, aby usunąć ilość, a następnie “Potwierdź”.
Aby zamówić właściwy towar należy utworzyć nowy koszyk. 

14. NIE MOGĘ ZAIMPORTOWAĆ PLIKU EXCEL DO KOSZYKA. 
Upewnij się, że format tabeli jest prawidłowy. Wymagane są trzy kolumny: kod SAP, ilość, jednostka.

Sprawdź czy kod lub jednostka są wpisane poprawnie. Przed finalizacją zamówienia zostaniesz
poinformowany jakie pozycje zostaną poprawnie zaimportowane, a przy których są błędne dane. 

15. NIE MOGĘ ZNALEŹĆ ZAMÓWIONEGO PRODUKTU. 
W zakładce “Zamówienia oczekujące” przechowywane są wszystkie zamówione produkty (sprawdź 

„Zamówienia oczekujące”). Jeśli nie znajdujesz tam szukanego produktu być może został już zafakturowany 
(sprawdź „Faktury”), usunięty przez użytkownika lub nie został przeniesiony z koszyka do zamówienia. 

Sprawdź zachowany koszyk w zakładce „Koszyki”. 


