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PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
BUSINESS TO BUSINESS SAP BUSINESS ONE

Rob-Com
Platforma B2B jest rozwiązaniem dla
dynamicznie rozwijających się firm,
które mają na celu ciągłe podnoszenie
jakości
obsługi
partnerów
biznesowych. Jest odpowiedzią na
zmieniające się warunki rynkowe i
społeczne, gdzie szybkośd reakcji oraz
dostępnośd i przejrzystośd informacji
stanowią
fundament
dobrej
współpracy.
Jako
rozwiązanie
zintegrowane z systemem ERP staje się
ona samodzielnym, działającym 24/7
działem handlowym oraz pierwszą
linią obsługi klienta. Zastosowanie
tego
rozwiązania
pozwala
na
eliminację kosztów związanych z
dynamicznym wzrostem obrotów
firmy oraz na podniesienie jakości
obsługi Partnera Handlowego.

Platforma B2B – umożliwia obsługę sieci Partnerów
Handlowych
poprzez
realizację
czynności
biznesowych w formie elektronicznej wykorzystując
dostęp do strony internetowej.
Dostęp do platformy B2B umożliwia:
• tworzenie ofert handlowych – Partner Handlowy
ma możliwośd tworzenia ofert handlowych
wybranych produktów z asortymentu kontrahenta.
• składanie zamówieo zakupu – możliwośd składania
zamówieo poprzez stronę internetową. Partner
Handlowy ma możliwośd wyboru poszczególnych
towarów z asortymentu, dodawanie i edycję
towarów w koszyku zakupowym, zatwierdzenia i
anulacji koszyka zakupowego. Po zatwierdzeniu
koszyka powstaje zamówienie towaru, które
rejestrowane jest w SAP Business One.
• dostarczanie informacji o dostępności towaru –
podczas pracy z koszykiem zakupowym, Partner
Handlowy ma informacje o dostępności danego
towaru.
• śledzenie ścieżki stanu realizacji zamówieo –
Platforma B2B dostarcza informacji o stanie realizacji
zamówienia tj. przyjęcie zamówienia do realizacji,
ruchy magazynowe, status zamówienia. Wszystkie
dokumenty handlowe i magazynowe dotyczące
Partnera Handlowego są prezentowane na stronie
internetowej tak, aby miał on możliwośd przeglądu
tych dokumentów łącznie z ich pozycjami, ilościami,
cenami, udzielonymi rabatami.

Okno wyboru kontrahenta:

Zalogowany użytkownik to handlowiec: Tomasz. Jako handlowiec musi wybrad sobie klienta, którego obsługuje.
Wyświetlana lista zawiera aktualne dane z systemu SAP. Wyszukiwanie działa po kodzie lub nazwie kontrahenta.

Widok oferty z zaznaczonym stanem magazynowym towaru:

Okno oferty zawiera pełną listę indeksów dostępnych w sprzedaży, pogrupowaną wg zdefiniowanych
charakterystyk. Aby zawęzid listę indeksów należy kliknąd wybraną grupę, lub wpisad częśd kodu/nazwy indeksu w
polu wyszukiwania.
Dostępna jest również możliwośd definiowania własnej listy indeksów, jest to użyteczne w przypadku sprzedaży
sezonowej, gdy często sprzedaje się te same towary.

Podgląd konkretnego towaru (zdjęcie, opis, ceny, upusty, dostępnośd):

Lista dokumentów:

Po kliknięciu na link „Własna lista” dostępny jest widok indeksów przypisanych do zalogowanej osoby.
Aby dodad indeks do oferty/koszyka należy kliknąd ikonę koszyka w wierszu indeksu.
Aby usunąd indeks z listy należy kliknąd ikonę po lewej od ikony koszyka
System pamięta w którym widoku była przeglądana lista indeksów w ramach jednej sesji (logowania), czyli
przełączając się między poszczególnymi stronami i wracając później do oferty będzie ona w trybie w którym była
ostatnio używana.

Podgląd dokumentu:

Koszyk wraz ze złożeniem zamówienia. Można mied utworzonych kilka koszyków i przeglądając je wybrad
odpowiedni:

Służy do całościowej obsługi koszyka/oferty
W pozycjach dokumentu można modyfikowad ilośd przy pomocy ikon plus/minus, zmniejszenie ilości do zera
powoduje usunięcie wiersza z oferty. Można również bezpośrednio usuwad pozycje koszyka przy pomocy
ostatniego przycisku.
W stopce wyświetlana jest aktualna wartośd koszyka oraz data jego utworzenia.
Utworzenie nowego koszyka powoduje utworzenie nowego koszyka/oferty. Jeżeli w chwili tworzenia koszyka
istnieje aktywny koszyk można powrócid do jego obsługi przy pomocy opcji „Zmieo koszyk”.
Anulowanie koszyka powoduje nieodwracalną utratę aktualnego koszyka
Złożenie zamówienia powoduje utworzenie zlecenia sprzedaży w systemie SAP
Jeżeli użytkownik zalogowany jest jako handlowiec ma możliwośd modyfikacji cen, aby wejśd w okno zmiany ceny
należy kliknąd strzałkę znajdującą się przed ceną. Zmiany ceny można dokonad wpisując cenę lub upust.
Przy zmianie koszyka w oknie wyświetlane są otwarte oferty/koszyki. Można w ten sposób wrócid do obsługi
wcześniejszego koszyka. Naciśnięcie „Wybierz” powoduje przełączenie koszyka na wybrany oraz przekierowanie do
okna obsługi koszyka. Link do aktualnie obsługiwanego koszyka jest nieaktywny.

Okno zatwierdzenia zamówienia:

W oknie koszyka po naciśnięciu „Złóż zamówienie” pojawia się formularz z danymi potrzebnymi do zaakceptowania
zamówienia w SAP’ie. Lista adresów dostawy zawiera aktualne dane z SAP, jeżeli nie ma tam pożądanego adresu
dostawy należy wprowadzid go do uwag. Naciśnięcie „zatwierdź” powoduje dodanie zamówienia do SAP’a, oraz
zamyka aktualny koszyk, nie ma już możliwości dokonywania poprawek.
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