
INSTRUKCJA korzystania z platformy 
do składania zamówień B2B  

Platforma Sprzedaży Tedmark 

Drodzy Klienci!
 
Dnia 1 października 2021 uruchomiliśmy nową stronę internetową oraz platformę B2B
znajdujące się pod adresem tedmark.pl

Nowa strona zapewnia nowe możliwości i jest bardziej funkcjonalna. Do
najważniejszych zmian należy nowy system B2B który uległ dużej zmianie oraz nowy
minimalistyczny i nowoczesny wygląd strony.

W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze złożeniem zamówienia prosimy o
kontakt mailowy pomoc@tedmark.pl lub telefoniczny 539145910

http://www.test.tedmark.pl/
mailto:pomoc@tedmark.pl
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Pierwsze logowanie do systemu Tedmark B2B1.
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Każdy z dotychczasowych klientów Tedmark otrzyma maila z loginem oraz
hasłem tymczasowym, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu. 

Aby zmienić hasło należy wejść w link zamieszczony w mailu i zalogować się
danymi otrzymanymi w wiadomości powitalnej. 
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Następnie system poprosi o wpisanie nowego hasła oraz powtórzenie go. Od
tej pory logujesz się do sytemu swoim loginem (adres email) oraz nowym
hasłem. 

Aby znaleźć produkty dedykowane dla Twojej firmy, przejdź do zakładki "Moja
oferta". Możesz wybrać podkategorie lub wystarczy, że klikniesz "Moja oferta" i
przjedziesz do całej listy produktów. 
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Teraz możesz dodawać interesujące Cię produkty do swoich koszyków
korzystając z przeglądania całej listy  lub po przejściu do konkretnej kategorii. 



2. Wygląd panelu po zalogowaniu
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Aby przejść do głównego pulpitu Twojego konta naciśnij przycisk "Moje
konto". 

Po przejściu do zakładki "Dashboard" zobaczysz informację dotyczące Twojego
konta takie jak: listę zamówień, listę dostaw, nadchodzące płatności,
przedawnione płatności. Po naciśnięciu strzałki przy jednym z paneli
zobaczysz więcej szczegółów. 
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Zakładka Moje Konto znajduje się po lewej stronie. Możesz w niej:
edytować dane firmy,

Zakładka "Moje konto"
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dodać nowego odbiorcę zamówienia (jeśli prowadzisz franczyzę, lub posiadasz
kilka niezależnych punktów, a Twoje konto jest głównym płatnikiem możesz
przypisać kilka adresów dostaw) 

oraz dodać nowego użytkownika.
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Każdemu nowemu użytkownikowi, którego sam utworzysz - udzielasz zgód według
własnych potrzeb i w każdej chwili możesz to zmienić.
W tym celu naciśnij trzy kropki w rubryce "Opcje" przy właściwym użytkowniku i
naciśnij "Edytuj".
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W zakładce "Moje konto" możesz również znaleźć informację kontaktowe do
przypisanego opiekunka handlowego, Twoje dane do logowania oraz Twoje
dane takie jak: adres email i numer telefonu. Dodatkowo po naciśnięciu przycisku
"Lista zgód" możesz edytować udzielone przez Ciebie zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub otrzymywania newslettera. 
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Zakładka "Moje dokumenty"

W zakładce Moje Dokumenty znajdziesz wszystkie dokumenty księgowe, które
zostały wystawione na Twój podmiot gospodarczy: faktury, korekty. Wszystkie
dokumenty możesz pobrać w formacie PDF.

Zakładki "Regulamin" i "Polityka prywatności"

W tych zakładkach znajdziesz regulamin sklepu internetowego oraz politykę
prywatności sklepu Tedmark. Oba dokumenty otwierają się jako pliki PDF. 
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Zakładka "Listy koszyków"

W nowym systemie sprzedażowym Tedmark możesz tworzyć kilka koszyków
zakupowych dla kilku, równych odbiorców. Nowy koszyk możesz stworzyć w trakcie
dodawania produktów klikając w opcję "Utwórz nowy koszyk".

Wszystkie, zrealizowane koszyki znajdziesz w zakładce "Lista koszyków".
Koszyki możesz usunąć klikając na trzy kropki w zakładce "Opcje".
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Zakładka "Zapisane koszyki"

Wszystkie, zapisane, ale niezrealizowane koszyki znajdziesz w zakładce
"Zapisane koszyki". Koszyki możesz usunąć klikając na trzy kropki w zakładce
"Opcje".

Zakładka "Importuj koszyk"

W systemie zakupowym Tedmark możesz zaimportować wcześniej
utworzone koszyki w formacie .xls lub .csv. Aby przygotować dokument we
właściwy sposób popierz przykładowe pliki we odpowiednim formacie.
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Zakładka "Lista zamówień"

W zakładce Lista zamówień znajdziesz wszystkie zamówienia złożone przez Ciebie
lub Twoich użytkowników. Możesz je filtrować za pomocą zakresu dat, statusu
oraz użytkownika. Klikając w "Opcję" możesz wyeksportować zamówienie do pliku
.xls.
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Zakładka "Listy zakupowe"

W nowym systemie Tedmark możesz tworzyć tzw. listy zakupowe, które ułatwią Ci
składnie zamówień. Listę zakupową możesz utworzyć z poziomu Twojego konta
lub dodawania produktu do listy zakupowej. Klikając w "Opcje" możesz edytować
listę, exportować ją do pliku .xls lub usunąć. Aby sfinalizować transakcje listy
zakupowej kliknij nazwę listy zakupowej, a następnie dodaj wybrane produkty z listy
do właściwego koszyka.
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Zakładka "Lista dostaw"

W zakładce "Lista dostaw" znajdują się wszystkie dostawy zrealizowane oraz te,
które są aktualnie w trakcie realizacji. Dostawy możesz filtrować poprzez zakres
dat oraz symbol zamówienia.

Zakładka "Lista płatności"

W zakładce "Lista płatności" znajdziesz podsumowanie swoich finansów:
faktury zapłacone, nadchodzące płatności oraz te po terminie zapłaty.



3. Składnie zamówienia
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Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Tedmark jest
bardzo intuicyjne. Wystarczy dodać interesujące Cię produkty do
zdefiniowanego przez Ciebie koszyka.

Następnie potwierdź swoje dane adresowe, dane do faktury oraz adres email. 
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W kolejnym kroku sprawdź wszystkie dane oraz szczegóły zamówienia i przejdź do
płatności.


