Inst. B2B/2

INSTRUKCJA DZIAŁANIA PORTALU B2B BELOS-PLP
REJESTRACJA I LOGOWANIE

Klikając na ikonę B2B na stronie belos-plp.com.pl przechodzimy do pulpitu logowania portalu B2B.

Jeżeli nie posiadamy jeszcze loginu i hasła musimy się zarejestrować. W tym celu klikamy na przycisk
„formularz rejestracyjny” i przechodzimy do niego.
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Uzupełniamy pola formularza rejestracyjnego, zapoznajemy się z regulaminem korzystania z portalu
B2B, który jest umową pomiędzy stronami, po czym akceptujemy warunki regulaminu i klikamy
przycisk „Wyślij”.

Zgłoszenie z formularzem rejestracyjnym trafia do Belos-PLP. Po sprawdzeniu danych partnera
biznesowego, zwrotnie wysyłany jest login i hasło (na podany w formularzu adres e-mail).
Wykorzystując te dane należy zalogować się w portalu B2B. Każdy klient przypisany jest do
odpowiedniej grupy klientów, wg. której naliczony jest dedykowany dla klienta cennik.
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Po zalogowaniu widzimy okno główne z wszystkimi dostępnymi w portalu B2B towarami. Na górze
strony www, po lewej stronie znajduje się logo Belos-PLP. Logo jest elementem niezmiennym na
każdej podstronie portalu B2B, klikając na nie wracamy do głównej strony. Po prawej stronie, znajdują
się guziki wyboru języka. Na razie dostępna będzie tylko wersja w j. polskim o zmianach będziemy
informować klientów indywidualnie.
Na pasku graficznym znajdują przyciski funkcyjne. Poszczególne pola omówimy w następnych
krokach instrukcji.
Poniżej paska graficznego i przycisków funkcyjnych po zalogowaniu pojawia się okno komunikatów.
Okno można w dowolnym momencie zamknąć. Pojawi się ponownie po zalogowaniu.
Poniżej okna komunikatów po lewej znajduje się okno wyszukiwania, po prawej koszyk zamówienia i
koszyk zapytania.
Poniżej wykaz wszystkich towarów, w którym znajdziemy następujące informacje (od lewej): Numer
katalogowy/ Nazwa towaru/ Termin realizacji (podawany w tygodniach)/ Załącznik z kartą
katalogową do pobrania/ Pole na wpisania nakładu/ Minimum produkcyjne. UWAGA! Zamówienie
poniżej tego minimum będzie się wiązało z doliczeniem dodatkowych kosztów/ Cena produktu, wg.
cennika A dla danej grupy klienta/ Przyciski funkcyjne „Zamów” i „Zapytaj”, dzięki którym można
dokonać zamówienia lub zapytać o produkt.
Po lewej stronie wykazu towarów, znajdują się przyciski kategorii. Poniżej, krok po kroku opisujemy
poszczególne funkcje portalu B2B.
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Korzystając z przycisków funkcyjnych na pasku graficznym możemy zmienić hasło do portalu B2B, a
także zobaczyć dane wprowadzone podczas rejestracji z możliwością edycji danych kontaktowych.

Aby zmienić swój login i hasło do logowania należy „kliknąć” przycisk „Ustawienia”. Przechodzimy
wówczas do pola w którym możemy zmienić swoje dane do logowania. Wypełniamy pola i przesyłamy
prośbę o zmianę, klikając przycisk „Zmień hasło”.

Aby zobaczyć swoje dane lub zmienić dane kontaktowe (telefon lub e-mail) należy „kliknąć” na
przycisk „Edytuj profil”
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ZAMAWIANIE TOWARÓW

W celu znalezienia interesującego, konkretnego produktu możemy przefiltrować produkty wg.
wyszczególnionych kategorii lub w polu wyszukiwania wpisać nazwę towaru lub jego NK.

Po znalezieniu szukanego produktu, musimy wpisać żądany nakład (dla instruktarzu niech będzie to
„Oplot naprawczy Ø7,90-8,27 PLRS5303083”, który chcemy zamówić w nakładzie 150 szt.) Jeżeli przy
danym produkcie pojawia się przycisk „Zapytaj” i „Zamów” możemy o dany produkt zapytać, lub go
bezpośrednio zamówić. W tym momencie chcemy go zamówić, klikamy zatem przycisk „Zamów”.
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Po kliknięciu „Zamów” nasze zamówienie, zostaje zarejestrowane w koszyku zamówień. Aby finalnie
złożyć zamówienie, należy przejść do koszyka zamówienia i wysłać je do Belos-PLP. W celu przejścia
do koszyka klikamy na ikonkę koszyka zamówienia.

W koszyku zamówienia klient widzi swoje zamówienie. Na tym etapie może edytować zamówienie
lub usunąć poszczególne pozycje zamówienia. W tym celu należy wykorzystać przyciski „Edytuj” lub
„Usuń” przy każdym zamówionym towarze.
W celu wysłania całości zamówienia uzupełniamy okno formularza zamówienia. Pola oznaczone
gwiazdką są obowiązkowe. Pola nieoznaczone gwiazdką pomogą nam w przetworzeniu zamówienia.
Uwaga! Podczas wpisywania daty oczekiwanej dostawy należy wziąć pod uwagę, że wpisując
wcześniejszą datę niż termin realizacji, prosimy o przyspieszenie produkcji, co może wiązać się z
naliczeniem dodatkowych kosztów. W przypadku naliczenia dodatkowych kosztów klient jest o
tym informowany w potwierdzeniu zamówienia.
Na dole pola formularza obok przycisku „Wyślij zamówienie” znajduje się przycisk „Przelicz ceny”.
Ceny w portalu B2B podawane są z cennika A, czyli wg. najkorzystniejszych dla klienta cen, z
zastrzeżeniem, że dane zamówienie przekroczy wartość 25 000 zł. Jeżeli zamówienie nie przekroczy
tej wartości, ceny automatycznie przechodzą do cennika B, gdzie doliczana jest dodatkowa marża.
Kolejnym progiem jest wartość 10 000 zł. Jeżeli zamówienie nie przekroczy wartości 10 000 zł ceny
przeliczane są wg. cennika C.
Dodatkowo, każdy produkt posiadający swoje indywidualne NK ma przypisane minimum
produkcyjne. Zamówienie danego produktu poniżej tego minimum, wiąże się z naliczeniem
dodatkowych kosztów związanych z przezbrojeniem maszyn. Opłaty te są naliczone indywidualnie dla
danego NK
Poniżej znajduje się tabela cennikowa. W celu sprawdzenia jaka jest ostateczna wartość zamówienia,
należy kliknąć przycisk „Przelicz ceny”.
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Poniżej wygląd naszego zamówienia bezpośrednio po złożeniu zamówienia z uzupełnionymi polami
(przed naciśnięciem guzika przelicz ceny)

Poniżej wygląd koszyka po naciśnięciu przycisku „Przelicz ceny”. Proszę zwrócić uwagę, że naciśnięcie
przycisku spowodowało zwiększenie ceny ostatecznej. Po sprawdzeniu ceny możemy kliknąć przycisk
„Wyślij zamówienie”.
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Po naciśnięciu przycisku „Wyślij zamówienie”, podgląd strony wraca do głównego okna i pojawia się
komunikat (w zielonym obramowaniu) o wysłaniu zamówienia.

Zamówienie przenosi się automatycznie do pulpitu zamówień. Ostanie zamówienie pojawia się na
górze pulpitu. W pulpicie widzimy: Liczbę porządkową/ Datę naszego zamówienia/ Numer
zamówienia nadany przez Belos-PLP/ Numer zamówienia klienta/ Potwierdzenie zamówienia –
potwierdzenie pojawia się do pobrania w momencie kiedy pracownik Belos-PLP przetworzy
zamówienie i je potwierdzi/ Status zamówienia/ Przycisk „dodaj na wzór”, dzięki któremu można
ponownie zamówić dany towar/ FV – faktura pojawia się po wystawieniu faktury/ Deklaracja i karta
gwarancyjna – dokumenty dodatkowe pojawiają się po ich wystawieniu.

Zamówienie złożone przez portal B2B jest automatycznie przetwarzane przez system Belos-PLP.
Każde zamówienie jest sprawdzane indywidualnie przez pracownika. W momencie potwierdzenia
zamówienia, pojawia się ono do pobrania w pulpicie zamówień, a status zamówienia zmienia się na
W-W toku. Jeżeli klient ma uwagi, musi zgłosić je jak najszybciej. Uwagi, które zostaną rozpatrzone,
zostają wprowadzone w potwierdzenie zamówienia.
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Klikając na potwierdzenie zamówienia, możemy je otworzyć lub zapisać. Do wykonania takiej operacji
potrzebne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader. Po kliknięciu w przycisk potwierdzenia
otwiera nam się okno Acrobata przez które otwieramy potwierdzenie.

W momencie wykonania zamówienia zmienia się jego status na Z-Zrealizowane. Do danego zlecania
wystawiana jest fv i zgodnie z osobnymi umowami wysyłana jest ona pocztą lub mailowo. Fv po
wydruku i wysłaniu automatycznie zapisuje się także w pulpicie zamówienia. Do faktury może być
generowana deklaracja zgodności do produktów wyszczególnionych na fv, oraz karta gwarancyjna do
danego zamówienia.
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PRZYSPIESZENIE ZAMÓWIENIA

Terminy podawane przy każdym wyrobie, są to terminy produkcyjne. Określają optymalny czas
wyprodukowania danego wyrobu. Istnieje możliwość przyspieszenia produkcji całego zamówienia lub
pojedynczych produktów. Przyspieszenie produkcji związane jest z naliczaniem dodatkowych
kosztów. Kwota przyspieszenia podawana jest w potwierdzeniu zamówienia.
W celu przyspieszenia całego zamówienia, w koszyku zamówień, należy oczekiwaną datę dostawy
wpisać w polu „data” w formularzu zamówienia, a w polu uwagi opisać potrzebę przyspieszenia.

Można także w zamówieniu przyspieszyć produkcję pojedynczego towaru. W tym celu, będąc w
koszyku zamówień, należy kliknąć przycisk „Edycja”, przy wybranym towarze.

10

Inst. B2B/2

Przechodzimy wówczas do pola edycji. Wpisujemy oczekiwaną datę dostawy wybranego produktu i
opis przyspieszenia, po czym przyciskamy guzik „Zapisz”.

Okno wraca do formularza zamówienia. Należy jeszcze kliknąć na „Wyślij zamówienie” i zamówienie
zostaje rejestrowane w systemie Belos-PLP.
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ZAPYTANIA O TOWAR I OTRZYMANIE OFERT

Portal B2B Belos-PLP umożliwia oprócz bezpośredniego zamówienia towaru, również wysłanie
zapytania ofertowego. Zapytać można o produkt już wyceniony, a także taki, który wymaga dopiero
wyceny. Towary nie wycenione mają uaktywnioną jedynie opcję zapytania.
Proces zapytania o produkt jest podobny do procesu zamawiania. Klient wyszukuje interesujący go
towar, wprowadza ilość zapytania, po czym klika guzik „Zapytaj”.
Poniżej przykład: zapytanie o dwa towary, jeden wyceniony, drugi nie.

Towary o który pytamy automatycznie przechodzą do koszyka ofert. Aby zobaczyć zawartość koszyka
ofert należy kliknąć na ikonkę koszyka.
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Po przejściu do koszyka ofertowania widzimy produkty o które pytamy. W tabeli widzimy Liczbę
porządkową / Symbol NK / Nazwę produktu / Zamówioną ilość (w tym momencie można jeszcze
zmienić nakład o który pytamy) / Szacowany termin realizacji, oraz przyciski „edytuj” i „usuń”.
(przykładowo korzystając z przycisku edytuj, zmieńmy na tym etapie ilość NK 2510 na 60 szt.)
W celu wysłania oferty należy wypełnić pola formularza zapytania ofertowego: wprowadzić numer
własny zamówienia i dodać ewentualne uwagi dotyczące zamówienia: np. termin realizacji, sposób
dostawy, rodzaj transportu, opakowanie. Po uzupełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć „Wyślij
zapytanie”.

Po wysłaniu oferty, zostajemy automatycznie przelogowani do strony głównej. Natomiast nasze
zapytanie, zostaje zarejestrowane w pulpicie ofert.
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W pulpicie ofert widzimy następujące pola: Liczbę porządkową - nasze ostatnie zamówienie, będzie
oznaczone zawsze nr. 1/ Data zapytania/ Numer zapytania - nadawany przez Belos-PLP/ Numer oferty
– uzupełniany w momencie przygotowania oferty/ Numer własny klienta – numer wpisywany przy
wysyłaniu zapytania/ Pobierz ofertę - rubryka jest pusta do momenty przygotowania przez
pracownika oferty/ Ważność oferty – data ważności oferty pojawia się po przygotowaniu oferty/
Stwórz zamówienie – po pojawieniu się oferty w tym miejscu pojawia się także możliwość przesłania
zamówienia na podstawie otrzymanej oferty/ Status zamówienia. Przygotowane przez klienta
zapytanie trafia automatycznie do wewnętrznego systemu Belos-PLP.
Jak widać poniżej po wprowadzeniu zamówienia większość pól pozostaje pusta.

Pracownik Belos-PLP po wysłaniu zapytania przez klienta widzi je w systemie i przygotowuje ofertę.
Po przygotowaniu oferty klient widzi ją automatycznie w swoim pulpicie ofert. W momencie
pojawienia się oferty do pobrania klient dostaje maila z informacją, że oferta jest wgrana w system
B2B. Po pojawieniu się oferty, wypełniają się wszystkie do tej pory puste pola.

Klikając na guzik pobierz ofertę, można pobrać ofertę. Otwiera się wówczas okno Adobe Acrobat.
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Jeżeli oferta nie podoba się klientowi, chce ją negocjować, wówczas musi skontaktować się z działem
obsługi klienta Belos-PLP. Wówczas następuje negocjacja oferty, a poprawna wynegocjowana oferta,
zstępuje starą.
Jeżeli oferta podoba się klientowi należy kliknąć przycisk „Stwórz zamówienie”. Wówczas oferta
automatycznie przenosi się do pulpitu zamówień klienta w portalu B2B. Równocześnie oferta pojawia
się jako zamówienie w systemie wewnętrznym Belos-PLP.

Dalszy proces jest identyczny z procesem bezpośredniego zamówienia towaru.
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ZAPYTANIE INDYWIDUALNE

Platforma B2B umożliwia klientowi zamówienie wyrobów indywidualnych pod konkretny projekt. W
tym celu należy kliknąć przycisk „Stwórz projekt” który otwiera okno zamówienia wyrobu.

Przykładowo klient zamawia łańcuch przelotowy. Klika „Stwórz projekt” i uzupełnia wymagane pola.
Po czym klika „Zapisz” a zapytanie ofertowe zapisuje się w koszyku ofert.
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W celu dodania nowego produktu do zapytania należy ponownie kliknąć przycisk „Stwórz projekt” i
wypełnić wymagane pola. Po skompletowaniu zapytania należy kliknąć przycisk „Wyślij zapytanie”.
Oferta automatycznie zapiszę się w pulpicie ofert. Dalszy proces jest analogiczny jak powyżej.

Dziękujemy za korzystanie z portalu B2B. Mamy nadzieje, że rozwiązania przygotowane specjalnie z
myślą o naszych klientach pozwolą na szybsze i sprawniejsze zamawianie produktów Belos-PLP. W
razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości lub nieprawidłowości w działaniu platformy serdecznie
prosimy o zgłoszenie nam takiego przypadku.
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