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PREČO SA ZAUJÍMAŤ O B2B?
V Amerike dnes tvorí B2B e-commerce okolo 900 miliárd dolárov, čo 
je číslo, ktoré reprezentuje viac ako 10 % celkového B2B trhu.

Do roku 2020 bude tvoriť B2B tržby v:

● USA - 6,7 bilionov dolárov (27 % z celkového B2B trhu)

● Čína - 2,1 biliónov dolárov

● Česká rep. - 200 miliard korun (7 miliárd eur)

Zdroje:https://ww2.frost.com/news/press-releases/global-b2b-e-commerce-market-will-reach-67-trillion-usd-2020-finds-frost-sullivan/



IMPLEMENTÁCIA Z PRAXE

B2C e-shop

B2B systém

ERP systém

Excel databáza



ČO INVESTÍCIA DO B2B SYSTÉMU 
PRINIESLA?
● Konkurečná výhoda voči konkurencii

● Skrátenie doby vybavenia objednávok 

● Zníženie chybovosti sprocesovania objednávok (reklamácie, vrátenia tovaru)

● Vyššia produktivita práce (zvýšenie dennej prípravy tovaru)

● Úspora ľudských zdrojov (obchodní zástupcovia, skladníci)

● Úspora na nákladoch na tlačové materiály, katalógy a poštovné poplatky

● Zlepšenie starostlivosti o zákazníkov



POROVNANIE B2B A B2C ZÁKAZNÍKOV
B2C B2B

Objednávky Menej položiek a nižšia suma 
objednávky

Veľký počet položiek s vyššiou sumou 
objednávky

Ceny Pevná cena tovaru Individuálne rabatové ceny 

Platby Priame platby Platba na faktúru/cez kredity

Dostupnosť Tovar na sklade/na objednávku Plánované doručovanie

Opakované nákupy Jednorazové nákupy Dlhodobé vzťahy

Rozsah sortimentu Spotrebiteľský tovar (čo sa predáva) Komplexná ponuka tovaru (náhradné diely, 
príslušenstvo, variácie, úzkoprofilový tovar)

Starostlivosť o 
zákazníka

Jednotný prístup k potrebám zákazníka 
a základné možnosti zákazníckeho 
rozhrania

Individuálny prístup k potrebám zákazníka a 
pokročilé možnosti zákazníckeho rozhrania

Vyhľadávanie a 
filtrovanie tovaru

Prispôsobené na výskum tovaru a 
porovnávanie možností

Prispôsobené pre exaktné vyhľadanie tovaru s 
cieľom čo najrýchlejšie objednať



OČAKÁVANIA B2B ZÁKAZNÍKOV
Dôvera - Aktuálnosť a pravdivosť zobrazených informácií. E-shop 
dodrží musí dodržať, čo deklaruje.

Úspora - Maximálna prehľadnosť a jednoduchosť systému 
zabezpečí úsporu času stráveného vyhľadávaním a nákupom.

Starostlivosť - Vysoký stupeň pozornosti k požiadavkám zákazníka 
zo strany e-shopu, individuálny prístup.

Predvídateľnosť - E-shop pozná potreby a požiadavky zákazníka a 
prispôsobí mu zobrazenú ponuku. Objednávky sa často opakujú v 
pravidelnej frekvencii.

Nezávislosť - Iba 12 % B2B zákazníkov chce komunikovať s 
obchodným zástupcom. Uprednostňujú samostatné vyhľadanie a 
objednanie tovaru. Umožnite im to!



CUSTOMER SERVICE
(registrácia, zákaznícke rozhranie, cenotvorba a rabatové zľavy, fakturácia a platba “na faktúru”, 
API prepojenie skladov a faktúr, dopytový systém, personalizácia obsahu)



REGISTRÁCIA B2B SYSTÉMU

● Registrácia do B2B systému je možná až po overení a schválení administrátorom.

● Automatické overenie validity IČO a IČ DPH cez API.

● Pri založení profilu sa do systému dotiahnu preddefinované údaje z registra účtovných 

zavierok.

● Vytvorenie viacerých užívateľov pod jednou registráciou:

○ pobočky a naviazaní nákupcovia,

○ vytvorenie údajov, fakturačné údaje, miesta dodania a miesta záujmu,

○ nastavenie rabatových cien,

○ nastavenie rozsahu zobrazovaného tovaru,

○ možnosti a spôsoby nákupu.



FAKTURÁCIA A PLATBA “NA FAKTÚRU”

Platba “na faktúru”:

● Benefit pre overených zákazníkov.

● Maximálny limit objednávky, ktorá je na faktúru.

● Platobná disciplína - systém notifikuje zákazníka o neuhradených 
pohľadávkach (možnosť vypnutia niektorých funkcií).

V zákazníckom rozhraní sú pre klienta dostupné prehľady dokladov na stiahnutie:

● Faktúr 

● Zálohových faktúr

● Dobropisov

● Dopytov

dáta sa prenášajú 
z ERP sytému 



TYPY POUŽÍVATEĽOV

Nákupca
(pobočky, oddelenia)

Schvaľovateľ
(manažéri, majitelia)

Fakturantka
(fakúry a dokumenty)

Obchodný zástupca
(predajcovia v teréne)



API PRE POUŽÍVATEĽA B2B SYSTÉMU
FAKTÚRY

● Nahrávanie faktúr za objednaný tovar do svojho ERP prostredníctvom API.

PRODUKTOVÝ FEED
● Dostupnosť produktov.

● Ceny (VOC, DMOC).

● Produktové informácie (popisy a parametre produktu).

● Obrázky.

● Iná dokumentácia (certifikácie, montážne návody, výkresy...).

● Priradené tovary (príslušenstvo a náhradné diely).

BACKORDERS
● Možnosť nastaviť automatické objednanie produktu zo systému dodávateľa na produkty 

s nastavenou minimálnou skladovou zásobou.



RABATOVÉ CENY PRE B2B ZÁKAZNÍKOV

Najčastejšie formy priradenia rabatu pre B2B:

● Cenové úrovne podľa dosiahnutého obratu

● Podľa značky/typu produktov

● Množstevné zľavy na základe objednávky

● Individuálne ceny pre zákazníka



PODPORA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

● Možnosť vytvárať objednávky priamo u 

zákazníkov (online/offline)

● Zjednodušené rozhranie na prezentáciu 

tovaru

● Profil zákazníka (faktúry, cenotvorba, CRM)



PERSONALIZÁCIA OBSAHU

Neprihlasený návštevník Registrovaný partner



DOPYTOVÉ/PONUKOVÉ MODULY 
Dopytový systém
Funkcia umožňuje zákazníkom vygenerovať 
ponuku so žiadosťou o lepšiu cenu na produkty
 v dopyte.

Ponukový systém
Zákazník má možnosť tvorby ponuky v .pdf 
formáte pre svojho B2C zákazníka. 



ÚSPORA ČASU 
OPTIMALIZÁCIOU SÍDLA 
(vyhľadávanie, funkcie pre rýchle objednanie)



VYHĽADÁVANIE 
Pri B2C priemerne 33 % zákazníkov využíva interný vyhľadávač.
Pri registrovaných B2B je to viac ako 50 %.

Zákazníci, ktorí používajú interný 
vyhľadávač robia o 70 % viac 
konverzií ako ostatní.



VYHĽADÁVANIE
Vyhľadávač skúma ID kódy, titulok, popis, parametre a vyhodnocuje:

Preklepy:  bereta - beretta 
Ekvivalenty: beretta 85 koža - beretta 85 leather holsters
Frázové popisy: beretta holsters brushed - typ spracovania
 

Jazykové verziePreklepy a varianty Frázový popis



PARAMETRICKÝ FILTER
Pri vyhľadávaní využíva filter priemerne 40 % zákazníkov. 



FUNKCIE PRE RÝCHLE OBJEDNANIE 
Rýchla objednávka
Funkcia umožňuje rýchly nákup 
bez nutnosti hľadať v katalógu.

Opakovaná objednávka
Funkcia umožní vložiť do košíka 
už odoslanú objednávku.

Nákupné zoznamy
Zákazník ma zoznam produktov, 
ktoré opakovane objednáva.



FUNKCIE PRE RÝCHLE OBJEDNANIE 
Import objednávky
Možnosť nahrať excel/csv s produktami priamo do košíka.



SKLADOVÁ DOSTUPNOSŤ A 
PLÁNOVANIE DODANIA
● Presné aktuálne skladové zásoby - pobočky aj 

centrálny sklad
● Plánované naskladnenia zásob - od kedy bude tovar 

znovu dostupný
● Presné termíny dodania, vyhnite sa časovým 

intervalom
● Parameter “váha tovaru” vstupuje aj do výpočtu ceny
● Rozdelenie objednávky pre dodanie na viac miest



TEŠÍM SA NA VAŠE 
OTÁZKY.
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