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Poznaj wdrożenie platformy e-commerce B2B 
zintegrowanej z Comarch XL dla jednego z liderów 
akcesoriów meblowych na polskim rynku. 

Zainspiruj się.
Rozwijaj swój biznes on-line.



Dlaczego PEKA zdecydowała się 
na wdrożenie platformy B2B z Best.net ?

Klient miał bardzo precyzyjne wymagania i koncepcję na zaprezentowanie produktów swoim Odbiorcom. Zakładała ona m.in. 

zaawansowaną grafikę wraz z animacjami/video, tak przydatnymi w zobrazowaniu specyfiki ruchomych elementów, a także 

indywidualne cenniki, kilka grup klienckich oraz program lojalnościowy. 

Zebrane z rynku oferty nie zapewniały wsparcia w tym zakresie. Peka otrzymała informacje o potencjalnych problemach tj.:

• braku możliwości realizacji indywidualnych wymagań/funkcjonalności przewidzianych w projekcie

• niemożności łatwego wdrożenia przyjaznego interfejsu dla Użytkowników, a było to jedno z kluczowych wymagań Klienta

• niestabilności na linii sklep - ERP przy wyższym obłożeniu.

Kluczowe we wdrożeniu platformy sprzedażowej dla peka.pl było:

• zaimplementowanie funkcjonalności wspierających sprzedaż B2B (część I)

• zintegrowanie/wymiana danych między Comarch XL a platformą Extreme Commerce (część II)

Platforma Extreme Commerce pod 

wieloma względami okazała się 

rozwiązaniem idealnie spełniającym 

aktualne potrzeby Peka, a także dającym 

możliwości stabilnego rozwoju i rozbudowy 

o kolejne moduły w przyszłości.



Zarządzanie indywidualną grafiką
Grafika na stronie peka.pl została zaprojektowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami marki. Dzięki 

rozbudowanej bazie styli, którą zapewnia platforma EC Klient nie był ograniczony do kilku gotowych 

szablonów. 

Indywidualna grafika to przede wszystkim ogromne możliwości storytellingowe. Sklep dociera do swoich 

Odbiorców z bardzo atrakcyjnym wizualnie przekazem, angażującymi treściami oraz nowoczesną budową 

strony. Wszystko to sprawia, że marka postrzegana jest jako podążająca za aktualnymi trendami zarówno 

w technologii meblarskiej, jak i sferze graficznej oraz usability. 

Jakie elementy zawiera grafika serwisu peka.pl?

Zaawansowana obsługa video na stronie

• Innowacyjny mechanizm pozwalający Administratorom strony na samodzielne 

dodawanie video w tle strony, bez konieczności prac programistycznych. Jest to rodzaj 

slidera z animacjami, na których Administratorzy mogą umieszczać punktatory w 

postaci kamerek, które powodują otwarcie video prezentujących dany produkt. . 

• Punktatory oraz odnośniki do filmów ułatwiają Użytkownikom docieranie do 

poszukiwanych akcesoriów oraz stanowią atrakcyjną formę wizualizacji ich działania.

Funkcjonalności sklepu peka.pl wspierające sprzedaż B2B 



Zastosowanie na stronie 
parallax scrolling, czyli tzw. 
przewijania równoległego, 
które pozwala “wciągnąć” i 
zaangażować Usera 
odwiedzającego sklep.

• Kilka sliderów na stronie podnosi wartość wizualną witryny.

• Zaawansowana obsługa zdjęć daje duże możliwości dynamicznego zarządzania stroną.

• Wiele formatów zdjęć uatrakcyjnia prezentację produktów.

• Narzędzie do kadrowania/ dostosowywania formatów zdjęć (IIM) dostępne dla administratorów strony 

w panelu pozwala skupić się na komunikacji z Klientami, zaś kwestie techniczne odbywają się w znacznie 

bardziej płynnie i bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu obróbki zdjęć.



możliwość prezentowania zdjęć w kilku 

formatach, a także w postaci niesymetrycznych 

kafelków wprowadza dynamikę na stronę oraz 

sprawia, że nie jest ona monotonna i 

schematyczna.

Indywidualny szablon 
wyświetlania zajawek 

artykułów 



Wyszukiwarka z funkcją podpowiadania 

- administratorom sklepu daje możliwość zdefiniowania algorytmu wyszukiwania po 

parametrach towarów. Do wyszukiwarki należy podać każdy parametr opisujący towar, 

nadawana jest mu waga, dzięki czemu jest on indeksowany w wyszukiwarce. Zmiana 

filtrów powoduje także inny układ wyników wyszukiwania.

Indywidualna strona kategorii 

- jest bardzo rozbudowana, zwłaszcza sekcja opisowa, dzięki czemu sklep może edukować 

swoich Klientów, dostarczać im niezbędne informacje o danej kategorii produktów. 

Oprócz zdjęć i opisów, administratorzy sklepu mają możliwość umieszczenia także video, 

co znacznie uatrakcyjnia prezentację produktów. Na samym dole strony znajduje się lista 

produktów dostępnych w przeglądanej kategorii.
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6 różnych typów Użytkowników/ Aktorów

Zgodnie z potrzebami Peka na platformie sprzedażowej utworzono 6 typów Użytkowników - 1 typ Aktora B2C oraz 

5 typów Aktorów B2B. 

• Każdy z Aktorów ma określone uprawnienia, zgodnie z którymi może składać różne rodzaje zamówień. 

Determinuje to wystawianie mu adekwatnych typów dokumentów, a także naliczanie punktów w programie 

lojalnościowym.

• Każde złożone zamówienie uruchamia odpowiedni mechanizm komunikacyjny z Comarch XL oraz przypisanie go 

do właściwej grupy. 

• Administratorzy sklepu widzą typ zamówienia w jego szczegółach w panelu administracyjnym.

Funkcje B2B

Sklepy B2B pod wieloma względami często różnią się od swoich odpowiedników B2C. Są to m.in. indywidualne podejście do Klientów 

wyrażone w cennikach, nadawanych im uprawnieniach, przyznawanych nagrodach jako wyraz podziękowania za współpracę. W 

przypadku sklepu peka.pl rozróżniono 6 typów Użytkowników, co wpłynęło na budowę całego serwisu.

Program lojalnościowy

To bardzo ważny element strategii marketingowej biznesu on-line. Dzięki dostosowaniu go do modelu komunikacji 

z Użytkownikami, Peka zyskała zaawansowane narzędzie budowania długotrwałych relacji z Klientami oraz 

motywowania ich do regularnego składania zamówień. 

• W zależności od typu Użytkownika naliczane są punkty zgodnie z określonym  scenariuszem.

• Każdy typ Użytkownika ma przypisany indywidualny, dostosowany do jego potrzeb i uprawnień, widok pulpitu.

• Użytkownicy z przypisanymi szerszymi uprawnieniami mają możliwość przełączenia widoków (widok główny/ 

domyślny oraz widok nagród).



• System EC zapamiętuje wiele koszyków (np. koszyk nagród i koszyk

produktów) podczas jednej sesji, dzięki czemu Użytkownicy z kilkoma

widokami w każdym z nich mają oddzielny koszyk.

• Użytkownik z maksymalną pulą uprawnień może składać różne

rodzaje zamówień: zamówienia na produkty, zamówienia na nagrody,

zamówienia z raportami, raporty, zaś w zależności od rodzaju

zamówienia otrzymuje on określoną ilość punktów w programie

lojalnościowym

• Zaawansowane filtrowanie produktów dostępne jest zarówno w

widoku głównym, jak i w widoku z nagrodami. Katalog nagród

zaprezentowany jest w czytelny, przystępny sposób.
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Far far away, behind the word mountains, far from 

the countries Vokalia and Consonantia, there live the 

blind texts.

Sign

Katalog  i wyszukiwarka nagród
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Zakres wykonanej integracji: 

• Towary

• import zmian stanów magazynowych

• import zmian cen

• Zamówienia -> eksport

• Statusy zamówień -> dwukierunkowo

• zmiana statusu płatności

• zmiana statusu zamówienia

• pobieranie statusów

• Klienci

Integracja platformy Extreme Commerce z Comarch XL

Integracja opiera się na technologii SOAP z pośrednictwem protokołu HTTP. 

W trakcie prac nad integracją zespół wdrożeniowy pracował na dwóch wersjach sklepu: testowej i produkcyjnej.

Partnerem wdrożeniowym i ekspertem Comarch XL była firma Ordersoft.

Integracja z Comarch XL w zakresie wymiany informacji nt. Klientów obejmowała wdrożenie mechanizmu 

zawierającego następujące elementy:

• pobieranie podstawowych danych przypisanych do każdego Klienta (wg dwóch scenariuszy)

• pobieranie cenników przypisanych indywidualnie do każdego Użytkownika

• pobieranie informacji nt. faktur

• naliczanie punktów do programu lojalnościowego

• oznaczanie różnych typów zamówień składanych przez Użytkowników
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Peka.pl obsługuje 2 typy Klientów - B2C oraz B2B (w ramach tej grupy istnieje 5 

podgrup z różnymi uprawnieniami). Podział ten wpływa na sposób pobierania 

danych na ich temat.

Dane Klientów B2C, którzy zakładają konto w sklepie, pozostają tylko w sklepie, 

nie są one wysyłane do Comarch XL.

Pobieranie wszystkich danych przypisanych do każdego Klienta (wg dwóch 

scenariuszy)

W przypadku Klientów B2B istnieją dwie możliwości rejestracji, a co za tym idzie 

dwa sposoby pobierania danych na ich temat z Comarch XL.

1. Użytkownik najpierw rejestruje się w EC, później jego dane importowane są 

do Comarch XL.

2. Użytkownik najpierw rejestrowany jest w Comarch XL

• Po rejestracji Użytkownika w XL, jego dane wysyłane są do EC.

• Pobierania Klientów działa przyrostowo i zawiera określone dane nt. 

Użytkownika, m.in.: dane teleadresowe (m.in. e-mail, imię, nazwisko, 

nazwa firmy, NIP Firmy, telefon, adres), możliwa płatność, lista 

uprawnień, opiekun przypisany do Użytkownika, koordynator przypisany 

do Użytkownika.



HORIZONTAL PICTURE

Z pobieraniem indywidualnych cenników łączy się także bieżące pobieranie 

wystawianych dokumentów dla Klientów. Są one widoczne dla Użytkowników na 

ich pulpicie po zalogowaniu do panelu. Dzięki temu Klienci mają pełny wgląd w 

wystawione dla nich dokumenty, mogą kontrolować płatności oraz monitorować 

składane przez siebie zamówienia.

Pobieranie informacji nt. faktur poszczególnych Użytkowników

• Z Comarch XL pobieramy informacje nt. faktur Użytkowników, katalogujemy je 

po NIP oraz identyfikujemy po NIP - jeżeli kilka osób ma ten sam NIP, to widzą te 

same faktury.

• Do pobierania faktur potrzebne są: NIP, numer, data wystawienia, termin 

płatności, forma płatności, kwota należności.

• Pobierane faktury są na bieżąco aktualizowane w EC.



Naliczanie punktów do programu lojalnościowego 

W zależności od rodzaju złożonego zamówienia w serwisie peka.pl naliczane są 

punkty do programu lojalnościowego. 

Więcej informacji nt. programu lojalnościowego peka.pl zostało umieszczone 

powyżej we fragmencie nt. funkcji B2B.

Oznaczanie różnych typów zamówień składanych przez Użytkowników

Ze względu na kilka typów Użytkowników serwis peka.pl wyróżnia także różne 

rodzaje zamówień, które mogą oni złożyć. Są to: zamówienie B2C, zamówienie 

standardowe B2B, raport, zamówienie z raportem oraz zamówienie na nagrody. 

Każdy typ zamówienia posiada inne oznaczenie, po którym jest ono komunikowane 

w Comarch XL.
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Masz pytania?

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

Chciałbyś porozmawiać 
z nami o rozwoju 

Twojego e-commerce?


