WDROŻENIE E-COMMERCE B2C
BRANŻA HOME&DECOR
BEST.NET DLA

Poznaj historię wdrożenia e-commerce B2C
zintegrowanego z Comarch XL dla Florentyny jednego z czołowych producentów
i dystrybutorów wyposażenia kuchni
i domu w Polsce.
Zainspiruj się.
Rozwijaj swój biznes on-line.
www.best.net.pl

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ WE WDROŻENIU ZASMAKUJRADOSCI.PL
KLIENT – FLORENTYNA
•

prawie 30 lat na rynku

•

jeden z czołowych polskich producentów i dystrybutorów
wyposażenia kuchni i domu

•

własne marki: Florina, Botti Electronic, Miss Lucy, Praktyczna,
Magnus

•

współpraca z czołowymi polskimi producentami, takimi jak Polskie
Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież,, Krosno, Gerlach i innymi

•

współpraca ze światowymi czołowymi producentami, m.in.:
Bormioli Rocco, Walther-Glass, RCR Cristaleria Italiana i innymi

FIRMY WDRAŻAJĄCE - Best.net i Crafton
BEST.NET
Dostarczamy rozwiązania dla wymagających Klientów prowadzących sklepy
internetowe B2C, a także rozbudowane systemy B2B.

Platforma Extreme Commerce to:
•

konfiguratory produktów,

•

dedykowane funkcjonalności – indywidualne cenniki, kalkulatory dostaw,
rozbudowane wyszukiwarki, kupony rabatowe i promocje oraz wiele innych,

•

multi – możliwość tworzenia multisklepów
wielojęzycznością i multiwidokami,

•

integracje (z systemami ERP, płatnościami, kurierami, porównywarkami),

•

długa żywotność i ciągły rozwój,

•

wysoka wydajność.

z

wielowalutowością,

CRAFTON
Agencja Crafton to zespół pasjonatów technologii internetowych, dobrego
designu oraz przemyślanych strategii. W branży działają od 2006 roku.

To co wyróżnia Crafton to szczególna dbałość o proces projektowy – by
przebiegał bezproblemowo oraz by wspólna praca była przyjemnością
również dla Klienta. Udowadniają to coroczne badania satysfakcji klientów
agencji interaktywnych w Polsce przeprowadzanie przez Instytut Millward
Brown SMG/KRC, na zlecenie magazynu "Media & Marketing Polska". Już od
5 lat Crafton zajmuje najwyższe miejsca we wszystkich kategoriach.
Crafton cechuje się indywidualnym podejściem do Klienta i budowaniem
trwałych relacji.

OSOBY W PROJEKCIE
• Florentyna - Kierownik działu E-commerce, Software
developer
• Best.net - Project Manager, analityk, wdrożeniowcy, tester,
grafik/UX
• Crafton - PM, grafik, UX designer

DLACZEGO FLORENTYNA ZDECYDOWAŁA SIĘ NA WDROŻENIE SKLEPU
INTERNETOWEGO B2C Z BEST.NET?

Klient nie miał doświadczeń związanych ze sprzedażą on-line. Poszukiwał dostawcy, który:
•

zaproponuje oprogramowanie dające rozbudowane możliwości (nie szablonowe lub
“pudełkowe”),

•

będzie elastyczny technologicznie,

•

będzie miał bogate doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ERP, w tym Comarch XL,

•

przeprowadzi firmę przez trudny etap wdrażania e-commerce,

•

będzie doradcą w tym zakresie także w późniejszym czasie, w miarę rozwoju sklepu,.

Platforma Extreme Commerce pod wieloma względami okazała się rozwiązaniem idealnie
spełniającym potrzeby Florentyny oraz dającym możliwości stabilnego rozwoju i rozbudowy o
kolejne moduły w przyszłości.
Duże znaczenie dla Florentyny miała także nasza dbałość o terminowość i profesjonalizm
wykonywanych działań.
www.yourwebsite.com

CELE WDROŻENIA
sklepu zasmakujradosci.pl

• otwarcie internetowego kanału sprzedaży
• budowanie marki w Internecie
• uporządkowanie wizerunku oferowanych marek w
Internecie
• udostępnienie wygodnego kanału kontaktowego dla
klientów

PROCES WDROŻENIOWY
1. Analiza potrzeb i zebranie wymagań
2. Projektowanie – makiety + funkcjonalności
3. Wdrożenie modułów niewymagających
projektu graficznego, m.in. Integracja z ERP
4. Wdrożenie projektu graficznego
5. Wdrożenie modułów wymagających projektu
graficznego
6. Testy + uruchomienie

7. Opieka powdrożeniowa

ANALIZA PRZEDWROŻENIOWA
W tym projekcie kluczowy dla naszego Klienta był CZAS WDROŻENIA.
Do pierwszego spotkania doszło w lutym 2017, natomiast cel był taki,
by sklep ruszył w lipcu tego samego roku. Miało to bezpośredni
wpływ na ułożenie harmonogramu prac wdrożeniowych.
Efektem spotkania oraz serii późniejszych uszczegóławiających
konsultacji było przygotowanie analizy oraz harmonogramu. Trwało
to 2 tygodnie.
Prace zostały podzielone na 3 etapy, a te szczegółowo rozpisane w
Redmine na poszczególne zadania. Redmine to aplikacja
umożliwiająca organizację pracy nad projektem oraz bieżącą
transparentną komunikację z Klientem.

PROJEKTOWANIE - MAKIETY + FUNKCJONALNOŚCI
W między czasie projektant UX z Best.net przygotował makiety
graficzne dla podstron (strona główna, strona kategorii, strona
towaru, strona statyczna, a także wersja mobile).

Makiety powstawały w Best.net, gdyż dobrze znaliśmy oczekiwania
Klienta. Gotowe makiety zostały przekazane Craftonowi wraz z
wymaganiami i stanowiły punkt wyjścia do dalszych prac nad
projektem graficznym.

Makieta
desktop –
wersja home

Makieta
desktop –
wersja strona
produktu

Makieta mobile –
wersje (home,
produkt, kategoria)

WDROŻENIE MODUŁÓW NIEWYMAGAJĄCYCH PROJEKTU GRAFICZNEGO
Ten etap zakładał przygotowanie elementów niewymagających grafiki.
Jakie funkcjonalności zostały wykonane?
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfiguracja i parametryzacja systemu
Bazy kategorii/ towarów/ klientów/ zamówień
Wyszukiwarka towarów
Magazyn
Kupony rabatowe
Filtry
Integracja z płatnościami (przelewy24)
Integracja z Edrone - Edrone to system klasy CRM stworzony z myślą
o ecommerce. Celem edrone jest zwiększenie sprzedaży poprzez
tworzenie profili kupujących oraz porzucających koszyki. Dzięki
analizie Big Data nt. użytkowników edrone na bieżąco może
reagować i uruchamiać gotowe scenariusze działań np. dynamiczne
newslettery, upselling, notyfikacje w mediach społecznościowych
czy personalizowane treści na stronach.

•

Moduł Opinie o produktach - to moduł, dzięki któremu Klienci mogą wyrażać swoje opinie o zakupionych towarach w formie
dłuższej wypowiedzi oraz oceny w skali od 1 do 5. Dzięki opiniom strona sklepu nabiera dynamiki, „żyje” i zaprasza nowych
Klientów do zakupów.

WDROŻENIE MODUŁÓW NIEWYMAGAJĄCYCH PROJEKTU
GRAFICZNEGO c.d.
• Moduł Producentów - możliwość tworzenia w sklepie
stron producentów wraz z ich opisem. Niezwykle
przydatna i wygodna funkcjonalność z punktu widzenia
Klienta – wszystkie produkty danego producenta zebrane
są w jednym miejscu.
• Moduł Kolekcji - moduł umożliwiający łączenie towarów
w sklepie w kolekcje. Funkcja bardzo przydatna we
wszystkich sklepach, w których produkty tworzą serie,
kolekcje, linie itp. Sklep prezentuje swoje produkty w
sposób przejrzysty i zorganizowany, zaś Klient znacznie
łatwiej dociera do interesujących go produktów.

INTEGRACJA Z ERP COMARCH XL
Dwustronna komunikacja Extreme Commerce z
Comarch XL opiera się na technologii SOAP z
pośrednictwem protokołu HTTP.

Integracji podlegają:
• towary --> import
- import zmian stanów magazynowych
- import zmian cen
• zamówienia --> eksport
• statusy zamówień --> dwukierunkowo
- zmiana statusu płatności
- zmiana statusu zamówienia
- pobieranie statusów

ROZWIĄZANIE
Poprzez zadbanie o zastosowanie intuicyjnej obsługi udało się uzyskać wysoką użyteczność serwisu
oraz skrócić ścieżkę dotarcia użytkownika do interesujących go treści.

PROJEKT GRAFICZNY
Głównym założeniem projektu
było dostarczenie
odpowiadającego potrzebom
Użytkowników i nowocześnie
zaprojektowanego sklepu
internetowego, który docelowo
ma być jednym z głównych
kanałów sprzedaży firmy.
Zadaniem projektantów było
przygotowanie projektów
graficznych wersji desktop oraz
mobile.

Posortowanie szerokiej oferty w rozbudowanym dropdown menu zwiększa interaktywność i
przejrzystość serwisu oraz ułatwia użytkownikowi nawigację.
Dzięki zastosowaniu zakotwiczonego menu, użytkownik jest w stanie z łatwością odnaleźć pożądane
treści z każdego poziomu serwisu. Dodatkowe elementy sprzedażowe pozwalają zwiększyć
współczynnik konwersji serwisu.

Bannery promocyjne przedstawiające aranżacje produktowe w
formie atrakcyjnych zdjęć pozwalają przykuć uwagę
Użytkownika oraz zachęcić go do dalszej eksploracji serwisu.
Dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca umieszczenie na
zdjęciu punktatora zawierającego informacje o produkcie
umożliwia użytkownikowi na szybkie przejście do pożądanego
produktu.

Sekcja przedstawiająca produkty w sklepie w postaci
kafli na tzw. karuzeli zwiększa interaktywność serwisu
oraz pozwala zachować przejrzystość struktury, dając
jednocześnie użytkownikowi możliwość zapoznania się z
całą listą nowych oraz promocyjnych produktów.

Newsletter umieszczony w widocznym miejscu na
stronie głównej jest łatwo dostępny dla
odwiedzających, co ułatwia zapisanie się do niego.
Newsletter zwiększa ilość odwiedzin serwisu oraz
jest świetnym narzędziem do prowadzenia
komunikacji klient-marka.

Integracja sklepu z serwisami społecznościowymi
uatrakcyjnia przekaz oraz generuje dodatkowy ruch
pomiędzy serwisem, a mediami społecznościowymi.
Jest to również dodatkowe narzędzie informacyjne dla
użytkowników na temat np. najciekawszych wydarzeń
lub nowych promocji czy konkursów.
Zastosowane
rozwiązanie
pozwala
efektywnie
budować oraz pielęgnować aktywną społeczność
wokół marki.

REZULTAT

Efektem prac projektowych jest atrakcyjny wizualnie sklep internetowy,
cechujący się lekkością oraz prostotą.
Kluczowe funkcjonalności serwisu zostały rozmieszczone w taki sposób,
aby dotarcie do nich było dla użytkowników szybkie oraz intuicyjne. Dzięki
temu sklep pełni rolę miejsca gdzie można w prosty i przyjemny sposób
zakupić dobrej jakości produkty w atrakcyjnej cenie.

Elegancki i nowoczesny design serwisu podkreśla profesjonalizm firmy
oraz buduje jej wizerunek jako innowatora swojej branży. Z uwagi na
dedykowane wersji mobilnej projekty graficzne serwis jest równie
wygodny w użyciu na telefonie czy tablecie.

https://za sm a ku j ra d o sci .pl/

https://za sm a ku j ra d o sci .pl/

https://za sm a ku j ra d o sci .pl/

WDROŻENIE MODUŁÓW WYMAGAJĄCYCH GRAFIKI
Do przygotowania w ostatniej fazie pozostały zadania, do wykonania
których niezbędny jest projekt graficzny oraz inne materiały, do
których dostęp otrzymaliśmy pod koniec prac nad wdrożeniem.
•

Dostosowanie matryc w oparciu o projekt graficzny

•

Banner buyable - to duży banner na stronie głównej, który od
pierwszych chwil pobytu Klienta na stronie sklepu zaprasza go do
wejścia w świat prezentowanych produktów, pozwala utrzymać
jego uwagę i skusić do zakupu. Działanie banneru polega na
umieszczeniu na nim kilku punktów świetlnych na wybranych
produktach, po najechaniu na które Klient przenoszony jest na
stronę towaru.

WDROŻENIE MODUŁÓW WYMAGAJĄCYCH PROJEKTU
GRAFICZNEGO c.d.
Rekomendacja towarów (Polecane produkty) - to mechanizm
automatyczny, pracujący na danych z Google Analytics. Dzięki niemu
nie trzeba ręcznie przypisywać towarów, moduł weryfikuje te dane na
bieżąco i automatycznie dopasowuje produkty do siebie.

Pobierane są 3 rodzaje danych:
1. które towary były najczęściej kupowane przez użytkowników, którzy
oglądali aktualnie wyświetlany towar
2. które towary z kategorii głównej aktualnie oglądanego towaru, były
najczęściej kupowane przez użytkowników
3. które towary w całym sklepie, były najczęściej kupowane przez
użytkowników

• Integracja z Trusted shops - celem jest wyświetlanie w
stopce sklepu opinii klientów dodanych przez Trusted Shops.
Korzyść dla Klientów? Pewność, żę kupują w sklepie, w
którym polityka przetwarzania i wykorzystywania danych
Klientów, transparentność komunikacji czy obsługa Klienta
są na najwyższym poziomie. Korzyść dla sklepu? Rosnące
zaufanie.
• Integracja z Livechat - Live Chat pozwala na stały kontakt z
Klientami i zapewnienie im wsparcia podczas pobytu w
sklepie.

TESTY + URUCHOMIENIE
Testy przeprowadzane były na sklepie testowym dwuetapowo tj. przed dodaniem
projektu graficznego i po jego wdrożeniu.
Każde zadanie po wykonaniu przez programistów było przekazywane testerowi,
który testował je całościowo na podstawie scenariuszy wskazanych w zadaniach.

Dopiero pomyślne sprawdzenie przez testera kończyło dany etap/ zadanie.
Przed oddaniem do akceptacji całego projektu serwis z naniesioną grafiką został
przetestowany ponownie zadanie po zadaniu.
Czas trwania ostatecznych testów (funkcjonalnych i integracyjnych) oraz
ewentualnych poprawek wyniósł 5 dni.

OPIEKA POWDROŻENIOWA
Wszystkim naszym Klientom, i tak było również w tym przypadku, oferujemy pakiet usług
zawierających utrzymanie, obsługę systemu oraz jego aktualizację ukierunkowaną na
maksymalne wydłużenie jego przydatności i zgodności z najnowszymi standardami.
Opieka powdrożeniowa zawiera:

•

SLA - Pakiet SLA (Service Level Agreement) jest z naszej strony gwarancją wysokiej
dostępności serwisu, a jednocześnie zobowiązaniem do monitorowania jego działania i
niezwłocznego podjęcia działań naprawczych w razie problemów. W ramach usługi:
• monitorujemy dostępność i szybkość działania serwisu - używamy Site24, by wiedzieć
o problemach najszybciej jak to możliwe
• monitorujemy i analizujemy logi w poszukiwaniu błędów i anomalii
• reagujemy szybko, dzięki dyżurom specjalistów 24/7

•

Opieka serwisowa - zadania obsługowe i małe zmiany realizujemy bez zbędnego oczekiwania,
niezależnie od rozwoju systemu.
Ciągły rozwój, m.in.: repozytorium kodu, automatyzacja budowania, automatyzacja testów,
system Redmine, środowisko testowe, program developerski, wersjonowanie.

•

Zasmakujradosci.pl o efektach wdrożenia sklepu internetowego
Wejście w kanał B2C e-commerce było dla firmy dużym skokiem jakościowym w komunikacji
produktowej całego portfolio marek.
Sklep internetowy to świetne źródło informacji o oferowanych produktach oraz nowościach, a
także wygodny kanał komunikacji dla Klientów.

YOUR
TITLE HERE

Dla naszej organizacji bezpośrednia sprzedaż w sklepie internetowym i związana z tym analityka to
doskonałe źródło informacji o percepcji Klientów względem naszych produktów, a także
poznanie naszych Klientów w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.
Dodatkowo wszelkie nasze działania marketingowe mają szansę na szybki oddźwięk w postaci
zakupu reklamowanego produktu.
Przed nami wyzwania w postaci polepszenia jakości informacji o naszych produktach, które są
zaindeksowane w porównywarkach. Chcemy, aby nasze produkty wyglądały dobrze nie tylko w
kuchni i w sypialni, ale także na każdym monitorze i wyświetlaczu.
Naturalnym posunięciem dla nas, oprócz ciągłego ulepszania UX na bazie obserwacji zachowań i
bolączek naszych klientów na stronie, jest kanał B2B oraz wyjście na rynki zagraniczne. Będziemy
też chcieli wyzyskać wszelkie szanse na wdrożenie strategii omnichannelowych.

Bartosz Kościelak,
Dyrektor E-commerce
zasmakujradosci.pl

Chciałbyś porozmawiać
z nami o rozwoju
Twojego e-commerce?

Best.Net Sp. z o.o.
ul. Stobnicka 93
60-480 Poznań
tel kom: +48 601 160 194
e-mail: zapytaj@best.net.pl

NIP: 781-183-80-83
REGON: 301127549
KRS: 0000324907

w w w. b e s t . n e t . p l

Masz pytania?

