
 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję naszej platformy b2b. Poprawiliśmy problemy 

związane z szybkością działania oraz wyszukiwarką. Dodaliśmy szereg udogodnień, które 

pokrótce omówione zostaną poniżej. Na pierwszy rzut oka poprawiliśmy wygląd strony, 

nowy uproszczony szablon zapewnia przejrzystość oferty. Zwiększyliśmy długości nazw pro-

duktów  tak, aby zmieścić wszelkie niezbędne informacje. Dodaliśmy opisy krótkie widoczne 

na liście produktów oraz rozbudowane widoczne po wejściu w daną pozycję.   

  

b2b2.motoroy.pl - nowe funkcje 



 

 

1. Prosimy wejść w logowanie. 

 
2. Pojawi się okno logowania. Należy wybrać "Resetuj hasło".

 
3. Następnie proszę wpisać adres mailowy, który służył do logowania się na starej plat-

formie. 

 
 

• Pierwsze logowanie 



4. Na podany mail zostanie wysłana wiadomość taka jak poniżej. 

Proszę kliknąć w "Kliknij, aby ustawić nowe hasło".

 
 

5. Zostaniesz przekierowany na nową platformę do formularza w który trzeba wpisać 

nowe hasło. 

 

6. Hasło zostało ustawione. Od teraz możesz logować się na nowej platformie loginem 

(adres mailowy) i hasłem jakie zostało ustawione.  



 

 

 

Rozwinęliśmy listę kategorii tak, aby można był łatwo wyszukać poszukiwany produkt. 

  

• Lista produktów 



 

 

W tej zakładce mają Państwo dostęp do historii swoich faktur. Można podejrzeć fakturę lub 

ją pobrać (na przykład w formacie PDF).

 

  

• Historia faktur 



 

W nowej wersji platformy ta zakładka zostało rozbudowana. Mogą Państwo powtórzyć za-

mówienie na bazie poprzedniego zamówienia. Dodaliśmy również ścisłe powiązanie nasze-

go systemu WMS z tym elementem naszej platformy dzięki, czemu mogą Państwo kontro-

lować stan swojego zamówienia. 

 

 

Po wejściu w podgląd zamówienia uzyskają Państwo dostęp do historii statusów zamówień 

w naszym systemie WMS. Synchronizacja statusów odbywa się błyskawicznie więc mają 

Państwo na bieżąco informację o tym w jakim momencie realizacji znajduje się Państwa 

zamówienie. Ponadto otrzymają Państwo mail z informacją o zmianie statusu zamówienia. 

  

• Historia Zamówień 



 

Dodaliśmy możliwość szybkiego importu zamówienia z pliku CSV lub po prostu wklejenia 

listy z zamówienie do naszej platformy, a ona sama rozpozna produkty i doda je do koszyka. 

 

 

  

• Import zamówień 



 

Umożliwiamy zintegrowanie naszej platformy b2b z Państwa sklepem. Udostępniamy moż-

liwość wygenerowanie klucza API po który możliwa jest synchronizacja naszych stanów ma-

gazynowych oraz Państwa cen z Państwa sklepem. Wszelkie dodatkowe informacje są 

podane w zakładce „Integracja”. 

 

 

  

• Integracja 



 

 

 

Do modułu koszyka dodaliśmy kilka udogodnień, takich jak wskazanie maksymalnej dostęp-

nej liczby produktu w przypadku wyboru zbyt dużej ilości produktu. Kolejnym elementem 

jest możliwość dodania nowego stałego adresu dostawy lub dodanie jednorazowego adresu 

dostawy. 

• Koszyk 



 

Mogą również Państwo zdecydować czy zamówienie ma zostać wysłane kurierem DPD, In-

post lub GLS. Po wybraniu odpowiedniego kuriera na górze koszyka zostanie wyświetlony 

komunikat do której godziny możemy wysłać danym kurierem.  

W przypadku wyboru : 

DPD możliwość wysyłki tego samego dnia jest ograniczona do godziny 12:00  

Inpost możliwość wysyłki tego samego dnia jest ograniczona do godziny 12:00 

GLS możliwość wysyłki tego samego dnia jest ograniczona do godziny 15:00 


