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1. Opis programu 
 

Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za 

pośrednictwem Internetu. Składa się z trzech elementów: 

 Panelu B2B przeznaczonego do realizacji zamówień 

 Panelu administracyjnego służącego do zarządzania panelem B2B 

 Programu Morfeusz odpowiedzialnego za eksport danych z Comarch ERP Optima do systemu 

B2B 

System jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima. Informacje zawarte w panelu B2B są 

odwzorowaniem tego, co znajduje się w bazie OPTIMY. 

Kontrahent po zalogowaniu na własne konto przez panel B2B ma możliwość złożenia nowego 

zamówienia oraz sprawdzenia statusu zamówień wcześniej złożonych.  

Panel B2B składa się z następujących elementów: 

 Mechanizmu logowania, 

 Koszyka produktów, 

 Listy zamówień ze statusem każdego z nich, 

 Listy kategorii produktów, 

 Mechanizmu wyszukiwania produktów. 
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2. Dane w Comarch ERP Optima 

 

2.1. Atrybuty 

 

Do poprawnego działania systemu B2B należy stworzyć kilka atrybutów w Comarch ERP Optima. 

W tym celu należy przejść na zakładkę Ogólne, a następnie kliknąć Atrybuty: 

 

 

2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej 

 

W pierwszej kolejności należy utworzyć atrybuty, które będą później dodawane na towary bądź grupy 

towarowe. Atrybuty należy utworzyć na zakładce Towaru: 
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2.1.1.1. Zdjęcia 

 

Aby było możliwe dodawanie do towarów i grup towarowych zdjęć, należy utworzyć poniższy atrybut: 

 

Atrybut odpowiedzialny za dodawanie zdjęć do towarów musi mieć kod: S_FOTO, z kolei atrybut do 

przypisywania zdjęć grupom towarowym musi mieć kod: S_GR_FOTO. W obu przypadkach w polu 

format należy wybrać z listy rozwijanej binaria.   
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2.1.1.2. Dodatkowa informacja przy towarach 

 

Do każdego towaru można przypisać dodatkowe informacje. Informacje mogą być typu tekst lub lista 

np.: 

 

Aby dołączenie dodatkowych informacji do towarów było możliwe, należy utworzyć dwa poniższe 

atrybuty: 
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Atrybut odpowiedzialny za dodatkowe informacje w formie tekstowej musi mieć początek kodu: S# 

oraz format: tekst. 

Atrybut odpowiedzialny za dodatkowe informacje w formie listy musi mieć początek kodu: S& oraz 

format: lista. Na zakładce Pozycje listy należy dodać pozycje listy. 

 

2.1.1.3. Produkty powiązane 

 

W panelu B2B istnieje możliwość przypisania produktów powiązanych do danego produktu. W tym 

celu należy utworzyć atrybut o kodzie: S_PR_POWIAZANE, format: tekst: 
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2.1.2. Atrybuty na dokumencie 

 

Aby Import zamówień z systemu B2B do OPTIMY działał poprawnie trzeba zdefiniować odpowiedzialne 

za to atrybuty. Muszą one zostać utworzone na zakładce Dokumentu.  

Pierwszy atrybut odpowiedzialny przypisanie ID zamówienia z systemu B2B musi mieć kod: B2BID. W 

polu format należy wybrać z listy rozwijanej tekst.   

 

Pierwszy atrybut odpowiedzialny przypisanie numeru zamówienia z systemu B2B musi mieć kod: 

B2BNUMERZAM. W polu format należy wybrać z listy rozwijanej tekst.   

 

 

2.2. Dodawanie nowego użytkownika 

 

W celu dodania nowego użytkownika, należy w OPTIMIE przejść do listy kontrahentów (zakładka 

Ogólne ikona Kontrahenci), a następnie otworzyć szczegóły wybranego kontrahenta (ikona lupy): 
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Na zakładce Dodatkowe w części Przedstawiciele należy kliknąć w ikonę plusa: 
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Otworzy się nowe okno: 

 

Polami wymaganymi są: 

 Imię i nazwisko, 

 Tytuł – należy wpisać internet, 

 E-Mail – adres e-mail, który będzie służył do zalogowania się do systemu B2B, 

 Dodatkowe – hasło do systemu B2B. 

Po zapisaniu nowy użytkownik zostanie utworzony. 

2.3. Grupy towarowe 

 

Do panelu B2B zostaną wyeksportowane wszystkie grupy, które należą do grupy towarowej-

startowej. Grupę towarową – startową należy wskazać przed eksportem grup z OPTIMY do panelu B2B. 

Przykładowo, wybierając grupę E-SKLEP zostaną wyeksportowane wszystkie grupy zaznaczone na 

czerwono na poniższym zrzucie: 
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W szczegółach grupy należy podać jej nazwę, która będzie widoczna w panelu B2B: 

 

Na zakładce Atrybuty można grupie nadać zdjęcie. W celu dodania grupie zdjęcia należy wybrać 

atrybut: S_GR_FOTO. Następnie po kliknięciu  należy wskazać miejsce na dysku ze zdjęciem. Po 

zapisaniu zdjęcie zostanie przypisane do grupy towarowej. 

 

 

2.4. Tworzenie nowego towaru 

 

W celu utworzenia nowego towaru w Comarch ERP Optima należy na zakładce Ogólne kliknąć 

Nowy towar. Otworzy się nowe okno, w którym na zakładce Ogólne należy wypełnić obowiązkowe 

dane (łącznie z ceną): 
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Następnie na zakładce Dodatkowe można nadać towarze opis. Obowiązkowo należy zaznaczyć opcję 

Udostępniaj w cenniku zewnętrznym: 

 

W kolejnym kroku można towarowi przypisać zdjęcia. W tym celu należy wybrać zakładkę Atrybuty i 

kliknąć w ikonę plusa. Otworzy się nowe okno: 
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W polu Atrybut należy wybrać wcześniej utworzony S_FOTO. Następnie po kliknięciu  należy 

wskazać miejsce na dysku ze zdjęciem. Po zapisaniu zdjęcie zostanie przypisane do towaru. 

Do towaru można przypisać produkty powiązane. W tym celu należy wybrać wcześniej utworzony 

atrybut S_PR_POWIAZANE i w polu Wartość wpisać kod towaru, który będzie widoczny w panelu B2B 

jako powiązany: 

 

Na koniec towar należy przypisać do grupy towarowej. W tym celu na zakładce Grupy należy kliknąć w 

ikonę plusa. Otworzy się okienko, w którym należy wybrać grupę towarową i kliknąć przycisk wyboru: 
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Po zapisaniu, towar jest gotowy do eksportu do systemu B2B. 

2.5. Przydzielanie rabatu 
 

W Comarch ERP Optima można przydzielić rabat na dany towar, który będzie widoczny również w 

systemie B2B. W tym celu należy wybrać z górnego menu zakładkę Ogólne i kliknąć Rabaty: 

 

Otworzy się nowe okno: 
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W Deklaracji rabatów należy określić, dla kogo ma zostać przypisany rabat (np. jeden towar / jeden 

kontrahent przypisze dla wybranego kontrahenta rabat na jeden towar). Następnie w zależności od 

wyboru należy przypisać z listy rozwijanej towar lub kontrahenta. 

Aby przypisać rabat, należy kliknąć w ikonę plusa i po określeniu kodu towaru/grupy towarów bądź 

kontrahenta/grupy kontrahentów należy przypisać rabat określony w %.  

 

2.6. Kolekcje 
 

W Comarch ERP Optima można utworzyć kolekcje towarów, które będą widoczne w systemie B2B. 

Kolekcja to kilka towarów przypisanych do jednej grupy towarowej. Na grupie towarowej musi być 

dodany atrybut, określający ile towarów z danej kolekcji powinno zostać kupionych, żeby został 

naliczony rabat udzielony na zakup kolekcji. 
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3. Konfiguracja 
 

Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy skonfigurować połączenie z serwerem MS SQL, bazą 

danych oraz z programem Comarch ERP Optima.  W tym celu należy uruchomić program Morfeusz i 

wybrać zakładkę Konfiguracja.   
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3.1. Połączenie z serwerem MS SQL OPTIMY 

 

W celu nawiązania połączenia z serwerem MS SQL należy uzupełnić poniższe dane: 

 

 Serwer – jest to nazwa serwera MS SQL, 

 Baza – nazwa bazy głównej, 

 Username – nazwa użytkownika, 

 Password – hasło użytkownika. 

 

W przypadku logowania z autentykacją Windows należy zaznaczyć Logowanie NT. 

Nazwa serwera oraz bazy głównej znajdują się w Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę  

w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy: 
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W części Dane o bazie znajdują się następujące pola (widoczne na powyższym zrzucie na czerwono): 

 

Nazwa serwera oraz bazy głównej to ciąg znaków przed i po kropce w Baza główna (w tym przypadku 

nazwa serwera to DAREK-CTI\OPTIMA, a bazy głównej CDN_Firma). 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Sprawdź połączenie. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć 

Zapisz w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność 

wprowadzonych danych. 
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3.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu B2B 

 

Po poprawnym połączeniu z serwerem MS SQL, do którego dostęp ma Comarch ERP Optima należy 

wprowadzić dane do połączenia z systemem B2B: 

 

 Serwer – nazwa serwera MS SQL, 

 Port – numer portu serwera, 

 Baza – nazwa bazy danych, 

 Username – nazwa użytkownika, 

 Password – hasło użytkownika. 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Sprawdź połączenie. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć 

Zapisz w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność 

wprowadzonych danych. 
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3.3. Konfiguracja wysyłania plików 

 

W następnym kroku należy skonfigurować połączenie do wysyłania plików do systemu B2B: 

 

Na zakładce Obrazy należy uzupełnić następujące dane: 

 Obraz towaru – atrybut – atrybut, w którym przechowywane są zdjęcia na kartotece 

towarowej. 

 Obraz grupy – atrybut – atrybut, w którym przechowywane są zdjęcia na grupie towarowej. 

 Adres serwisu www – adres do przesyłania zdjęć do systemu B2B,  

 Klucz – klucz zabezpieczający. 

 

Na zakładce Obrazy cd. znajduje się katalog na dysku, z którego będą pobierane zdjęcia do systemu 

B2B: 

 

Po kliknięciu Wybierz katalog należy wybrać folder ze zdjęciami. Zdjęcia powinny się znajdować z 

podfolderach, których nazwami muszą być kody towarowe. 
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Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć Zapisz w celu zachowania ustawień. 

 

3.4. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima 

 

W ostatnim kroku konfiguracji należy nawiązać połączenie z Comarch ERP Optima. Na zakładce 

Połączenie API należy uzupełnić dane do logowania do OPTIMY: 

 

 Operator – nazwa użytkownika, 

 Firma – nazwa firmy, 

 Hasło – hasło użytkownika. 

 

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Sprawdź połączenie. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć 

Zapisz w celu zachowania ustawień. Jeżeli pojawi się błąd należy sprawdzić poprawność 

wprowadzonych danych. 

Na zakładce Grupa startowa należy wybrać grupę towarową – startową, z której wszystkie podgrupy 

będą widoczne w sklepie: 
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Po wybraniu grupy należy kliknąć Zapisz. 

 

3.4.1. Wybór atrybutów 

 

Na zakładce Atrybuty należy wybrać, jakie atrybuty mają zostać wysyłane do panelu B2B. Zakładka jest 

podzielona na trzy części: 

 Dokument – atrybuty na dokumentach. 

 Towar – atrybuty na towarach. 

 Kontrahent – atrybuty na kontrahencie. 

 

 

Te atrybuty, które mają być przesyłane muszą zostać oznaczone przyciskiem wyboru. 

Zaznaczając przycisk wyboru Wysyłaj tylko definicje zostaną wysłane same atrybuty, bez przypisanych 

do nich wartości. 

Po wyborze atrybutów należy kliknąć Zapisz w celu zachowania ustawień. 
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3.4.2. Wybór magazynów 

 

Na zakładce Magazyny należy określić, z jakich magazynów mają zostać przesyłane do panelu B2B ilości 

towarów: 

 

Po zaznaczeniu przycisku wyboru przy magazynie, zostaną z niego wyeksportowane ilości towarów. 

Zaznaczając przycisk wyboru Wysyłaj stany z wszystkich magazynów zostaną automatycznie 

zaznaczone wszystkie magazyny. 

Po wyborze magazynów należy kliknąć Zapisz w celu zachowania ustawień. 
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3.4.3. Inne 

 

Na zakładce Inne znajdują się pozostałe dane konfiguracyjne: 

 

 Atrybut towaru (kod) – towar na zamówienie – atrybut określający towar na zamówienie. 

 Atrybut dokumentu (kod) – dodatkowa kwota pobrania – atrybut określający dodatkową 

kwotę pobrania przy zamówieniu. 

 Atrybut kontrahenta (kod) – podstawowy rabat za zakupy w B2B – atrybut określający ilość 

podstawowego rabatu. 

 Atrybut towaru (kod) - stany magazynowe – w przypadku, jeżeli stany magazynowe w sklepie 

mają się wyświetlać z wartości atrybutu, a nie z ilości na magazynie to należy aktywować Stany 

magazynowe z atrybutu i wybrać z listy atrybut, który na towarze będzie zawierał jego stan. 

 

Po skonfigurowaniu należy kliknąć Zapisz w celu zachowania ustawień. 
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3.4.4. Kolekcje 

 

Na zakładce Kolekcje znajdują się ustawienia kolekcji z Comarch ERP Optima, które będą widoczne w 

panelu klienta: 

 

 Grupa startowa – nadrzędna grupa główna, w której znajdują się podgrupy z kolekcjami (do 

wyboru z listy rozwijanej). 

 Atrybut – limit – atrybut określający ilość towarów, która musi zostać kupiona z kolekcji, aby 

naliczył się rabat. 

 

Po skonfigurowaniu należy kliknąć Zapisz w celu zachowania ustawień. 

 

3.5. Pozostałe 
 

W konfiguracji programu Morfeusz po prawej stronie znajdują się dwa pola, które dodatkowo trzeba 

uzupełnić: 

 Klucz – klucz API do przesyłania dokumentów. 

 Adres serwisu www – adres strony www z B2B. 
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4. Eksport, import danych 

 

4.1. Ręczny eksport danych z OPTIMY do B2B 

 

Po uzupełnieniu danych w OPTIMIE można je wyeksportować do systemu B2B. W tym celu w 

programie Morfeusz należy wybrać zakładkę Eksport danych: 

 

W tym miejscu należy dokonać eksportu tego, co zostało dodane lub zmodyfikowane w Comarch ERP 

Optima.  

 Towary  - utworzone towary (razem z towarami należy wyeksportować ceny). 

 Grupy towarowe – utworzone grupy towarowe. 

 Obrazy – zdjęcia, które zostały dodane do towarów i grup towarowych. 

 Kontrahenci – kontrahenci. 

 Użytkownicy – użytkownicy, którzy zostali przydzieleni do kontrahentów. 
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 Ceny – ceny towarów. 

 Atrybuty – atrybuty odpowiedzialne za funkcjonalności w systemie B2B. 

 Rabaty – rabaty przydzielone klientom. 

 Faktury – faktury z zamówieni. 

 Ilości – ilości towarów na magazynie. 

 Producenci – producenci towarów. 

 Płatności – informacje o płatnościach. 

 Kolekcje – utworzone w Optimie kolekcje towarów. 

Po przyciśnięciu Wyślij dane zostaną zaimportowane do systemu B2B. 

 

4.2. Automatyczny eksport danych z OPTIMY do B2B 

 

W programie Morfeusz można ustawić automatyczny eksport. W tym celu należy wybrać zakładkę 

Synchronizacja: 
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Zakładka jest podzielona na kilka części. W pierwszej kolejności należy określić parametry eksportu 

takie jak: 

 Akcja – z listy rozwijanej należy wybrać, co ma być eksportowane. 

 Czas wykonywania synchronizacji – do wyboru: 

o Co – należy określić z list rozwijanych, co jaki okres czasu ma być wykonywany eksport. 

o O – za pomocą widoku kalendarza należy określić datę oraz czas wykonania eksportu. 

 Typ synchronizacji – do wyboru: 

o Różnicowy – eksportowane będzie tylko to, co zostało utworzone od czasu 

poprzedniego eksportu. 

o Pełny – eksportowane będzie wszystko. 

 

Następnie należy kliknąć Dodaj. W polu Wykonywane zadania utworzy się rekord z dodaną akcją: 

 

Rekord zawiera trzy kolumny: 

 Akcja – informacja o tym, co ma zostać eksportowane. 

 Typ synchronizacji – wybrany wcześniej typ eksportu. 

 Termin następnego wykonania – dokładna data oznaczająca termin następnego eksportu. 

 

W polu Log znajduje się lista wykonywanych przez program operacji (np. informacje o poprawnych lub 

błędnych eksportach). 

 

  



 

30 
 

4.3. Import danych do OPTIMY z B2B 

 

W celu zaimportowania zamówień złożonych w systemie B2B do systemu Comarch ERP Optima należy 

w programie Morfeusz wybrać zakładkę Import danych: 

 

Po kliknięciu Pobierz zamówienia zostaną zaimportowane do OPTIMY. 

5. Obsługa panelu administracyjnego 
 

5.1. Logowanie do panelu administracyjnego 
 

Logowanie do panelu B2B odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika (adres e-mail) oraz hasła: 
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5.2. Okno główne panelu administracyjnego 
 

Okno główne panelu administracyjnego składa się z głównego menu, której jest podzielone na: 

 

 System – zarządzanie treściami powiadomień, które są wysyłane do użytkowników. 

 CMS – zarządzanie treścią w panelu B2B. 

 Użytkownicy – zarządzanie kontrahentami oraz użytkownikami. 

 Zasoby – zarządzanie grupami towarowymi oraz towarami. 

 Zamówienia – zarządzanie zamówieniami, sposobami dostawy, formami płatności. 

 Rabaty – możliwość generowania kodów rabatowych dla kontrahentów, a także zarządzanie 

rabatami przypisanymi do kolekcji. 

 Wyloguj – przycisk służy do wylogowania się z panelu. 

 

5.3. System 
 

Zakładka System służy do konfiguracji powiadomień wysyłanych przez system, a także do konfiguracji 

adresów e-mail, na które będą wysyłane wiadomości. 

5.3.1. Powiadomienia 

 

Po wejściu w System -> Powiadomienia otworzy się zakładka do konfigurowania powiadomień: 

 

Na liście po lewej stronie zostaną wyświetlone powiadomienia możliwe do konfiguracji: 

 Potwierdzenie zamówienia – szablon e-maila z powiadomieniem o potwierdzeniu złożenia 

zamówienia. 
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 Zmiana statusu zamówienia – szablon e-maila z powiadomieniem o zmianie statusu złożonego 

zamówienia. 

 Strażnik płatności – szablon informacji dla klienta, w przypadku, kiedy został przekroczony 

termin płatności lub limit kupiecki. Informacje te będą wyświetlane podczas składania 

zamówienia, w przypadku, gdy klient ma przekroczony termin płatności bądź kredyt kupiecki 

(lub i to i to). 

 

Poniżej znajduje się przykładowy szablon: 

 

W sekcji Temat wiadomości należy wpisać temat wiadomości e-mail, która będzie wysyłana do 

kontrahenta. Następnie w polu tekstowym należy utworzyć treść wiadomości. Można wykorzystać 

wbudowane narzędzia, które służą do formatowania tekstu: 

 



 

33 
 

Zarówno w temacie wiadomości jak i w treści można wykorzystać wbudowane makra, które znajdują 

się w dolnej części okna (wyświetlone na czerwono). 

Następnie należy wpisać adres e-mail, na który będą przychodziły kopie wysyłanych wiadomości. 

Przycisk wyboru Wysyłaj na adres klienta służy do określenia, czy wiadomości potwierdzające 

zamówienie mają być wysyłane (przycisk zaznaczony), czy nie (przycisk odznaczony). 

W dolnej części okna znajdują się trzy przyciski: 

 Zapisz – zapisanie zmian. 

 Podgląd – wygenerowanie podglądu szablonu wiadomości. 

 Wiadomość testowa – na adres e-mail do wysyłki kopii potwierdzenia zostanie wysłana 

testowa wiadomość e-mail z utworzonym szablonem. 

 

5.3.2. Adresy e-mail 

 

W sekcji Adresy e-mail znajdują się adresy, na które będą wysyłane wiadomości od klientów: 

 

 Rejestracja użytkownika – powiadomienie – prośba o rejestrację w systemie B2B złożona w 

okienku rejestracji klienta. 

 Termin dostawy – zapytanie – zapytanie o termin dostawy, w przypadku, gdy towaru nie 

będzie na stanie magazynowym. 

 Reklamacja – reklamacje złożone przez klientów. 
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Po kliknięciu Zapisz wskazane adresy e-mail zostają zapisane. 

 

5.4. CMS 
 

Zakładka CMS służy do zarządzania treścią. Po kliknięciu w zakładkę w menu, otworzą się możliwe opcje 

do wyboru: 

 

 

5.4.1. Aktualności 

 

W sekcji Aktualności znajduje się lista aktualności, które widoczne są w panelu B2B na stronie głównej.  

W celu wpisania nowej wiadomości w pierwszej kolejności należy wpisać temat oraz ustalić datę 

publikacji (można datę publikacji wybrać z przyszłości, wtedy wiadomość zostanie w tym konkretnym 

dniu opublikowana automatycznie): 
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Następnie należy uzupełnić pola Zajawka (krótka treść widoczna na liście wiadomości) oraz Treść 

(długa treść, widoczna po wejściu w daną wiadomość). Można wykorzystać wbudowane narzędzia, 

które służą do formatowania tekstu: 

 

Po kliknięciu przycisku Zapisz wiadomość zostanie zachowana i wyświetlona w panelu B2B. 
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5.4.2. Sekcja HEAD 

 

Sekcja Sekcja Head służy do dodania kodu do treści nagłówka strony. W polu tekstowym należy wpisać 

kod html, który zostanie dodany do sekcji head: 

 

Po kliknięciu Zapisz kod zostanie dodany. 

 

  



 

37 
 

5.4.3. Strony 

 

Sekcja Strony służy do utworzenia dowolnej podstrony, którą można będzie wykorzystać w B2B: 

 

Należy uzupełnić następujące pola: 

 Tytuł strony – tytuł strony, który wyświetli się w przeglądarce. 

 Slug – adres strony. 

 Treść – treść strony. Podobnie jak w innych miejscach w zapleczu można skorzystać z narzędzi 

do formatowania tekstu. 

 

Po kliknięciu Zapisz podstrona zostanie utworzona i będzie dostępna pod adresem adres_b2b/sług. 
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5.4.4. Pliki 

 

Sekcja Pliki służy do załadowania do systemu B2B plików: 

 

 

W celu załadowania pliku należy kliknąć Wybierz plik i wskazać na dysku lokalizację, w której się 

znajduje.  

Po wskazaniu pliku należy nadać mu opis, który będzie widoczny w panelu klienta. Po kliknięciu Zapisz 

plik zostanie dodany. 

W celu usunięcia pliku należy przy nim kliknąć Usuń plik. 

5.4.5. Shop info 

 

Sekcja SHOPINFO służy do zarządzania informacjami z sekcji SHOPINFO, która znajduje się na stronie 

głównej panelu klienta: 
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W celu dodania nowego powiadomienia należy kliknąć Nowe powiadomienie. Otworzy się formularz, 

służący do utworzenia powiadomienia: 

 

Należy uzupełnić następujące pola: 

 Rodzaj – rodzaj powiadomienia, do wyboru z listy rozwijanej. W zależności od rodzaju 

wyświetli się ikonka powiadomienia na stronie głównej panelu klienta: 

 

- aktualizacja zdjęć 

 -  wycofanie z oferty. 

 - promocja. 

 - zmiany w cenniku. 

 

 Data – data, w której powiadomienie pojawi się w panelu klienta. 

 Nagłówek – nagłówek (temat) powiadomienia. 

 Komunikat – treść powiadomienia. 
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Po kliknięciu Zapisz powiadomienie zostanie utworzone. W panelu klienta będzie widoczne w 

następujący sposób: 

Nagłówek i ikonka informująca o rodzaju komunikatu: 

 

Po kliknięciu Więcej otworzy się treść komunikatu wraz z datą publikacji: 

 

W celu edycji powiadomienia należy kliknąć Edycja. Otworzy się taki sam formularz, jak w przypadku 

dodawania nowego powiadomienia. 

W celu usunięcia powiadomienia należy kliknąć Usuń.  
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5.5. Użytkownicy 
 

Na zakładce Użytkownicy znajdują się listy kontrahentów, użytkowników oraz operatorów 

powiązanych z systemem B2B: 

 

 

5.5.1. Kontrahenci 

 

Na zakładce Kontrahenci znajduje się lista wszystkich kontrahentów, którzy zostali wyeksportowani z 

Comarch ERP Optima, którzy mogą składać zamówienia: 

 

W celu podglądnięcia danych oraz ustawień danego kontrahenta należy kliknąć Edytuj: 
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Dane kontrahenta są podzielone na kilka sekcji: 

 Dane firmy – dane firmy z kartoteki towarowej z Comarch ERP Optima. 

 Dane handlowe – w polu Rabat podstawowy znajduje się rabat, który jest przydzielany 

kontrahentowi przy składaniu zamówień, z kolei w polu Termin płatności znajduje się ilość dni, 

jaką kontrahent ma na zapłatę dokumentu. 

 Płatności – w polu Przeterminowane znajduje się kwota, z jaką kontrahent zalega. 

 Ustawienia – w sekcji tej znajdują się dwa przyciski wyboru: 

o Niestandardowy rabat za zakupy w B2B – jeżeli przycisk jest odznaczony, to 

kontrahentowi przydzielony jest rabat podstawowy, po zaznaczeniu przycisku można 

określić nowy rabat dla kontrahenta. 

o Zablokowane zamówienia – po zaznaczeniu przycisku kontrahent nie będzie mógł składać 

zamówień.  

 Adresy dostawy – lista wszystkich adresów dostawy. 
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5.5.2. Konta użytkowników 

 

Na zakładce Konta użytkowników znajduje się lista wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do 

systemu B2B: 

 

 

5.5.3. Operatorzy 

 

Na zakładce Operatorzy znajduje się lista administratorów systemu B2B, a także handlowców: 

 

W celu dodania nowego operatora należy kliknąć Dodaj operatora. Otworzy się formularz: 
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Należy uzupełnić wszystkie pola. Operator może mieć dwa poziomy uprawnień (do wyboru z listy 

rozwijanej): 

 Administrator – ma dostęp do wszystkich funkcji zaplecza B2B. 

 Handlowiec – może składać zamówienia w imieniu klienta na zapleczu B2B. 

 

W przypadku handlowca należy go również przypisać do grupy kontrahentów. 

Po kliknięciu Zapisz operator zostanie utworzony. 

 

W celu usunięcia operatora należy kliknąć na czerwoną ikonę kosza, w celu edycji należy kliknąć na 

niebieską ikonę z ołówkiem (otworzy się taki sam formularz, jak w przypadku tworzenia operatora). 

 

5.6. Zasoby 
 

Na zakładce zasoby można podejrzeć wszystkie grupy towarowe oraz towary, które zostały 

wyeksportowane do systemu B2B z Comarch ERP Optima. Można również zarządzać atrybutami. Po 

kliknięciu w zakładkę w menu, otworzą się możliwe opcje do wyboru: 
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5.6.1. Grupy towarowe 

 

Na zakładce Grupy towarowe znajduje się lista grup towarowych z systemu B2B: 

 

Po kliknięciu w grupę zostanie wyświetlony jej tryb edycji. W celu zmiany nazwy grupy, należy kliknąć 

ikonę ołówka i ją zmienić. 

Domyślnie każda grupa wyeksportowana z Comarch ERP Optima jest w systemie widoczna. W celu 

ukrycia grupy, należy odznaczyć przycisk Widoczna. 

Nad listą grup znajduje się przycisk Ukryte grupy, za pomocą, którego można wyświetlić też te grupy, 

które są nie aktywne.  

Lista grup jest wyświetlana w identycznej kolejności, co na stronie głównej B2B. W celu zmiany 

kolejności należy chwycić grupę i upuścić w docelowym miejscu np.: 
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5.6.2. Towary 

 

Na zakładce Towary znajduje się lista towarów sprzedawanych za pośrednictwem B2B. Towary są 

pogrupowane według grup towarowych: 

 

Po wejściu w daną grupę towarową zostaną wyświetlone towary, które się w niej znajdują: 
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W celu edycji towaru należy kliknąć Szczegóły: 

 

Na pierwszej zakładce Informacje znajdują się podstawowe informacje z kartoteki towarowej z 

Comarch ERP Optima. 

Na zakładce Dodatkowe znajduje się cennik, a także przypisane do towaru atrybuty: 
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Na zakładce Obrazy znajdują się zdjęcia przypisane do towaru: 

 

W celu dodania nowego zdjęcia należy kliknąć na Dodaj nowy obraz i wskazać lokalizację na dysku ze 

zdjęciem. Można również przeciągnąć zdjęcie i upuścić go do tej sekcji. 

Można do towaru przypisać również zdjęcie, które znajduje się już na innej kartotece towarowej. W 

tym celu należy wybrać zdjęcie z listy rozwijanej w sekcji Przypisz obraz. 

Do zdjęcia można również dodać model 3D. W tym celu należy wejść w zakładkę Model 3D. Dodaje się 

go w ten sam sposób jak zdjęcie. 
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5.6.3. Kolejność towarów w grupach 

 

Na zakładce Kolejność towarów w grupach można ustalić kolejność wyświetlania towarów w 

poszczególnych grupach towarowych. Po wejściu w zakładkę zostaną wyświetlone wszystkie grupy 

towarowe znajdujące się w systemie: 

 

Po wejściu w daną grupę towarową w sekcji Grupy towarowe zostaną wyświetlone towary (w sekcji 

Towary): 

 

W polach tekstowych należy wpisać liczbę, która będzie określała, w jakiej kolejności towar zostanie 

wyświetlony. 
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5.7. Zamówienia 
 

Na zakładce Zamówienia można podejrzeć wszystkie zamówienia, które zostały złożone w systemie. 

Zakładka służy również do konfiguracji zamówień. Po kliknięciu w zakładkę w menu, otworzą się 

możliwe opcje do wyboru: 

 

 

5.7.1. Lista zamówień 

 

Na zakładce Lista zamówień znajduje się lista wszystkich zamówień złożonych w systemie B2B: 

 

Listę wyników można sortować bądź filtrować. 

 



 

51 
 

5.7.2. Sposoby dostawy 

 

Na zakładce Sposoby dostawy znajdują się opcje do konfigurowania sposobów dostawy: 

 

W sekcji Darmowa wysyłka znajduje się kwota, od której obowiązuje darmowa przesyłka. Kwotę tą 

można dowolnie modyfikować, po kliknięciu Zapisz kwota będzie obowiązywała w zamówieniach. 

W sekcji Sposoby dostawy znajduje się lista wyeksportowanych sposobów dostawy z Comarch ERP 

Optima. Po eksporcie sposobu dostawy z OPTIMY należy go skonfigurować. W tym celu należy kliknąć 

Edytuj. Można również utworzyć nowy sposób dostawy, w tym celu należy kliknąć Nowy. W obu 

przypadkach otworzy się taki sam formularz, służący do edycji/dodawania nowego sposobu dostawy: 
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 Nazwa – nazwa sposobu dostawy. 

 Bezpłatny – przycisk wyboru po zaznaczeniu, którego sposób dostawy jest bezpłatny, pola 

Cena brutto oraz Stawka VAT zostają deaktywowane. 

 Cena brutto – cena brutto sposobu dostawy. 

 Stawka VAT – stawka VAT sposobu dostawy. 

 Optima ID – ID usługi z Comarch ERP Optima odpowiedzialnej za sposób dostawy. W 

przypadku eksportu z OPTIMY numer ten zostaje automatycznie przypisany. 
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 Widoczny – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony sposób dostawy jest widoczny przy 

zamówieniach. 

 Domyślny – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony, sposób dostawy jest domyślny dla 

zamówień. 

 Wymagany adres dostawy – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony należy przy składaniu 

zamówienia podać adres do dostawy przesyłki. 

 Opis – opis widoczny w chmurce przy sposobie dostawy podczas składania zamówienia. 

 Komunikat po zapisaniu zamówienia – informacja na temat sposobu dostawy, która zostanie 

wyświetlona po zapisaniu zamówienia. 

 Komunikat w wiadomości e-mail – informacja na temat sposobu dostawy, która zostanie 

wyświetlona w przesłanej wiadomości e-mail. 

 Grafika – obrazek, który będzie graficznie prezentował w systemie B2B dany sposób dostawy. 

 Miniatura – miniatura, która będzie graficznie prezentowała w systemie B2B sposób dostawy. 

 Powiązane formy płatności – formy płatności akceptowane przy sposobie dostawy. 

 

5.7.3. Formy płatności 

 

Na zakładce Formy płatności znajdują się opcje do konfigurowania form płatności: 

 

Na liście znajduje się lista wyeksportowanych form płatności z Comarch ERP Optima. Po eksporcie 

formy płatności z OPTIMY należy ją skonfigurować. W tym celu należy kliknąć Edytuj. Można również 

utworzyć nową formę płatności, w tym celu należy kliknąć Nowy. W obu przypadkach otworzy się taki 

sam formularz, służący do edycji/dodawania nowej formy płatności: 



 

54 
 

 

 Nazwa  - nazwa formy płatności. 

 Ikona – ikona metody płatności w formacie html np.: <i class="fa fa-credit-card fa-4x"></i>. 

 Podpis – podpis ikony. 

 Dodatkowy koszt – dodatkowy koszt doliczany do zamówienia w przypadku wybrania tej 

formy płatności. 

 Stawka VAT – stawka VAT dodatkowego kosztu. 

 Rabat za formę płatności – rabat przydzielany do zamówienia w przypadku wybrania tej formy 

płatności. 

 Forma płatności w OPTIMIE – forma płatności w Comarch ERP Optima, która będzie 

odpowiadała formie płatności z systemu B2B. 

 Opis - opis widoczny w chmurce przy formie płatności podczas składania zamówienia. 

 Komunikat po zapisaniu zamówienia – informacja na temat formie płatności, która zostanie 

wyświetlona po zapisaniu zamówienia. 
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 Komunikat w wiadomości e-mail – informacja na temat formy płatności, która zostanie 

wyświetlona w przesłanej wiadomości e-mail. 

 Widoczny – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony forma płatności jest widoczna przy 

zamówieniach. 

 Metoda niewidoczna dla zadłużonych – jeżeli przycisk wyboru jest zaznaczony kontrahenci 

zadłużeni nie będą mogli jej wybrać podczas składania zamówienia. 

 

5.8. Rabaty 
 

System B2B daje możliwość generowania kodów rabatowych dla klientów. Wybierając z menu Kody 

rabatowe można podejrzeć listę już wygenerowanych kodów lub wygenerować nowy: 

 

Z tego miejsca można również podejrzeć zdefiniowane w Comarch ERP Optima kolekcje i przypisać im 

rabat. 

5.8.1. Nowy kod rabatowy 

 

W celu wygenerowania nowego kodu należy wybrać Nowy kod rabatowy. Otworzy się zakładka do 

generowania kodu: 
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W pierwszej kolejności należy określić, dla jakiego kontrahenta ma zostać wygenerowany kod. 

Kontrahenta należy wybrać z listy rozwijanej. Następnie należy wybrać typ rabatu: 

 Procentowy na wartość zamówienia – w przypadku tego rabatu należy podać wartość 

procentową udzielonego rabatu.  

 Kwotowy na wartość zamówienia – w przypadku tego rabatu należy podać wartość kwotową 

udzielonego rabatu oraz minimalną wartość zamówienia, dla której udzielony rabat będzie 

obowiązywał. 

W obu przypadkach należy określić czy rabat ma być liczony od wartości netto czy brutto. 

Po kliknięciu Generuj zostanie wyświetlony kod i jego szczegóły: 
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W celu dodania kolejnego rabatu należy kliknąć Dodaj kolejny. 
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5.8.2. Lista kodów 

 

W celu wyświetlenia wygenerowanych wcześniej kodów rabatowych należy wybrać z menu Lista: 

 

Standardowo lista zawiera kody, te, które nie zostały jeszcze wykorzystane. Aby wyświetlić również te, 

które zostały wykorzystane należy aktywować Wykorzystane kody. 

Każdy rekord na liście zawiera szczegółowe informacje na temat kodu rabatowego. Ponadto w 

kolumnie Wykorzystano znajduje się informacja, czy kupon został wykorzystany, czy nie. 

W celu usunięcia kodu należy kliknąć Usuń. 

Listę kodów można wyeksportować do pliku MS Excel. W tym celu należy kliknąć Eksport do pliku .xlsx. 
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5.8.3. Kolekcje – rabaty 

 

W celu wyświetlenia kolekcji, które zostały zdefiniowane w Comarch ERP Optima: 

 

W sekcji Zdefiniowane kolekcje znajduje się lista kolekcji, które zostały utworzone w Comarch ERP 

Optima. 

W celu naliczania rabatów dla kolekcji należy aktywować Naliczaj rabat. W Procentowa wartość 

rabatu należy określić, jaki % rabatu będzie obowiązywał da wszystkich kolekcji. 
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5.9. Koszyk handlowca – składanie zamówienia w imieniu kontrahenta 
 

System B2B daje możliwość złożenia zamówienia w imieniu kontrahenta. Takie zamówienie składa 

handlowiec od strony zaplecza B2B.  

Logowanie operatora – handlowca wygląda tak samo jak administratora. Po zalogowaniu się do 

zaplecza widzi następujące funkcje: 

 

Handlowiec może podejrzeć listę zamówień, a także listę kontrahentów mu przypisanych.  

Aby złożyć zamówienie w pierwszej kolejności należy utworzyć koszyk. W tym celu należy kliknąć 

Wybierz lub dodaj koszyk. Otworzy się formularz, w którym należy nadać koszykowi nazwę, a także 

wybrać kontrahenta i jego przedstawiciela, dla którego będzie składane zamówienie: 

 

Po kliknięciu Zapisz koszyk zostanie utworzony i automatycznie wybrany. Można dodać kolejne koszyki, 

wystarczy z górnego menu wybrać nowy koszyk: 

 

Następnie należy dodać do koszyka produkty. Po wybraniu w górnym menu Produkty rozwinie się lista 

grup towarowych: 
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Po wybraniu grupy zostaną wyświetlone towary, które się w niej znajdują: 

 

W celu dodania produktu do koszyka należy określić ilość i kliknąć ikonę koszyka. Wybrane produkty 

zostaną dodane do koszyka. Aby zobaczyć jego zawartość należy kliknąć na jego nazwę w menu 

głównym: 
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Z poziomu zawartości koszyka można zmienić również jego nazwę, a także kontrahenta i 

przedstawiciela.  

Można również dokonać modyfikacji zawartości koszyka (zmniejszyć bądź zwiększyć ilość produktów 

bądź usunąć produkt z koszyka). 

Po dodaniu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy kliknąć Zamknij koszyk. 

Następnie należy przejść kilku etapowy proces składania zamówienia. W pierwszym należy określić 

metodę dostawy oraz adres dostawy: 
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W drugim kroku należy określić formę płatności: 

 

 

W trzecim kroku zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia. Po kliknięciu Złóż zamówienie 

zostanie ono złożone i zarejestrowane w systemie: 
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Po złożeniu zamówienia zostanie wyświetlone potwierdzenie, a także numer zamówienia: 
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6. Obsługa panelu B2B 

 

6.1. Logowanie do panelu B2B 

 

Logowanie do panelu B2B odbywa się przy użyciu nazwy użytkownika (adres e-mail) oraz hasła: 

 

W celu zapisania danych do logowania należy zaznaczyć opcję Zapamiętaj mnie. 

Można również złożyć prośbę o rejestrację. W tym celu należy kliknąć Stwórz konto. Otworzy się 

formularz, w którym należy podać swoje dane: 
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Po kliknięciu Utwórz konto do administratora systemu B2B zostanie przesłany e-mail z prośba o 

utworzenie konta. Na podstawie danych można założyć w Comarch ERP Optima konto użytkownikowi 

i wyeksportować je do B2B. 
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6.2. Główne okno systemu 

 

Po zalogowaniu zostanie wyświetlone główne okno panelu. 

W górnej części znajdują się wszystkie grupy towarowe, a także ikonki pozwalające wejść w szczegóły 

swojego konta, a także zawartości koszyka: 

 

W dolnej części znajdują się aktualności oraz inne informacje dla użytkowników systemu: 
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6.3. Widok towarów 

 

Po wejściu w daną grupę towarową zostaną wyświetlone wszystkie towary, która się w niej znajdują: 

 

Towary w grupie są wyświetlone według kolejności wprowadzonej w panelu administracyjnym.  

Po lewej stronie znajduje się lista wszystkich grup towarowych. Po wyborze którejś z nich zostaną 

wyświetlone również jej podgrupy. 

Ponadto listę towarów można posortować według ceny bądź nazwy (sekcja Sortowanie), a także 

filtrować po cenie bądź atrybutach (sekcja Filtr). 
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Po kliknięciu na towar zostaną wyświetlone jego szczegóły: 

 

W szczegółach towaru znajdują się następujące informacje: 

 Nazwa towaru 

 Kod towaru 

 Dostępność produktu (oznaczona odpowiednim kolorem) 

 Cena netto oraz brutto 

 Rabat (jeżeli został przydzielony), który zostanie przydzielony przy zamówieniu 

 Dodatkowe informacje w formacie tekstu oraz listy (atrybuty znajdujące się przy towarze w 

Comarch ERP Optima) 

 Zdjęcia 

 Opis towaru 

 Produkty powiązane, produkty polecane (produkty te określają atrybuty z Comarch ERP 

Optima) 

 

Ponadto można produkt dodać do ulubionych, wystarczy kliknąć na ikonę serca na kartotece produktu.  

Produkty, które zostały dodane do ulubionych można zobaczyć wybierając z górnego menu Ulubione: 
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W celu usunięcia produktu z ulubionych należy kliknąć w odwrócony kciuk. 

 

6.4. Składanie zamówienia / Koszyk 

 

Na początku składania zamówienia, należy dodać towary do koszyka. W tym celu należy wybrać ilość 

towaru i kliknąć Dodaj do koszyka. 

W górnej części okna, przy ikonie koszyka widać ile produktów się w nim znajduje. 

Po kliknięciu w ikonę koszyka otworzy się lista towarów, która się w nim znajduje: 
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W koszyku znajdują się następujące informacje: 

 Produkt – nazwa towaru. 

 Ilość – ilość towaru w koszyku. 

 Cena brutto klienta – standardowa cena towaru. 

 Twoja cena brutto – cena po rabatach. 

 Wartość brutto – wartość towarów. 

 Płatność – określenie ilości % przedpłaty za towar. 

 

W każdej chwili można zmienić ilość produktu w koszyku, co poskutkuje automatycznym przeliczeniem 

się koszyka. 

W celu usunięcia towaru z koszyka należy kliknąć Usuń. 

W celu utworzenia kolejnego koszyka należy kliknąć Nowy koszyk. Otworzy się pole tekstowe, w 

którym należy wpisać nazwę koszyka: 
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W przypadku, gdy jest więcej jak jeden koszyk to można się pomiędzy nimi przełączać, wybierając dany 

koszyk z listy rozwijanej: 

 

Koszyki są przypisane do kontrahenta, co oznacza, że jeżeli jedna osoba założy koszyk to widzą go 

również inne osoby od tego samego kontrahenta, z tym, że osoba, która nie jest właścicielem danego 

koszyka nie może do niego nic dodać ani usunąć. Może taki koszyk tylko zamknąć. 

Po kliknięciu złóż zamówienie rozpocznie się proces składania zamówienia. Kartoteka składania 

zamówienia jest podzielona na kilka sekcji. Na początku należy wybrać adres dostawy. Można również 

dodać nowy, w tym celu należy kliknąć Dodaj nowy adres (otworzy się formularz, w którym należy 

uzupełnić dane adresu dostawy). 

 

W następnej sekcji można zaznaczyć dodatkowe informacje, która pojawią się na RO w Comarch ERP 

Optima: 
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Następnie należy wybrać jedną z dostępnych metod dostawy: 

 

Po kliknięciu Wybierz pojawią się powiązane z metodą dostawy formy płatności. Należy wybrać jedną 

z nich. Pojawi się również pole, w którym można wpisać przydzielony kod rabatowy.  



 

74 
 

 

W górnej części zostaje również wyświetlone podsumowanie poprzednich kroków zamówienia: 
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Po wpisaniu kodu, wybraniu formy płatności można kliknąć Zamawiam i płacę, co poskutkuje 

utworzeniem nowego zamówienia, o czym użytkownik zostanie poinformowany: 
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6.5. Lista zamówień 
 

W celu podglądu wszystkich złożonych zamówień należy wybrać w górnym menu Zamówienia: 

 

Lista zamówień zawiera: Numer zamówienia, datę złożenia, wartość, informację o opłacie, status 

zamówienia. Znajduje się tam również ikonka przedstawiająca sposób dostawy. 

W celu podglądu szczegółów zamówienia należy kliknąć Zobacz zamówienie: 
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6.6. Szczegółowe informacje o koncie 
 

W celu wejścia w szczegóły konta zalogowanego użytkownika należy z górnego menu wybrać Konto: 
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Z lewej strony znajduje się menu, które jest częściowo również powielone w górnej części (menu z 

ikonami). Menu zawiera następujące opcje: 

 Moje konto – lista ostatnio złożonych zamówień: 

 

 Historia zamówień – lista wszystkich złożonych zamówień (zostało to opisane w poprzednim 

podpunkcie). 

 Książka adresowa – lista adresów do dostawy: 

 

W celu dodania nowego adresu należy kliknąć Dodaj adres i wypełnić formularz służący do utworzenia 

adresu. 

 Moje dane – dane kontrahenta: 
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 Kredyt kupiecki – wartość kredytu kupieckiego wraz z już wykorzystanym kredytem: 

 

 Darmowa wysyłka – wartość, od której przesyłka jest darmowa: 

 

 Faktury – lista wszystkich faktur. 

 Koszyki – lista wszystkich koszyków. Domyślnie zostają wyświetlone wszystkie aktywne 

koszyki: 

 

W celu podglądnięcia koszyków zamkniętych lub usuniętych należy zaznaczyć odpowiedni przycisk 

wyboru. 
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6.7. Reklamacje 
 

W systemie B2B kontrahent może złożyć reklamację do zamówienia. W tym celu należy kliknąć link 

Reklamacje, który znajduje się w stopce strony w sekcji Informacje. Otworzy się formularz, który należy 

wypełnić: 

 

 

 

 

 

 

Formularz jest podzielony na dwie sekcje: 

 Dane reklamującego – dane osoby, które składa reklamację. Automatycznie uzupełnia się Imię 

i nazwisko, Login oraz Adres e-mail. Dane zostają uzupełnione w oparciu o zalogowanego 

użytkownika. Ponadto należy uzupełnić pola z numerem zamówienia, telefonem oraz adresem 

korespondencyjnym. 

 Dane reklamowanego przedmiotu – w tej sekcji należy uzupełnić dane reklamowanego 

przedmiotu takie jak nazwa produktu, model, numer listu przewozowego (jeżeli towar był 
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odbierany za pośrednictwem przesyłki), data złożenia zamówienia, a także numer paragonu 

lub faktury.  

 Opis usterki – w tej sekcji należy opisać reklamowany towar. 

 

Po kliknięciu Wyślij na adres e-mail wskazany na zapleczu systemu zostanie wysłana wiadomość z 

reklamacją. 

 

6.8. Kontakt 
 

W celu podglądnięcia danych kontaktowych firmy B2B należy kliknąć Kontakt, który znajduje się w 

górnej części panelu B2B. Zostaną wyświetlone informacje o firmie: 

 


