
Instrukcja obsługi platformy B2B GTV:

Szybki start: (kliknij aby przejść do wybranej sekcji)

Jak najszybciej złożyć zamówienie 

Jak sprawdzić dostępność produktu

Jak sprawdzić informacje o produkcie

Jak przeglądać moje dokumenty handlowe

Informacje ogólne:

Platforma B2B GTV dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową pod adresem

https://b2b.gtv.com.pl

Logowanie do platformy B2B

Na ekranie logowania należy podać otrzymany login i hasło

Jeżeli nie posiadają Państwo danych rejestracyjnych należy wypełnić formularz rejestracyjny 
używając poniższego linku.

https://www.gtv.com.pl/pl/wsparcie/integracje-systemowe/b2b-form (dla GTV)

https://www.hoegert.com/pl/strefa-dystrybutora/integracje-systemowe/b2b (dla Hoegert Technik)
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Dashboard

Po pomyślnej autoryzacji dostępny jest panel klienta.

Dashboard składa się z następujących elementów

Elementy Opis
Główne menu Niektóre z zakładek menu 

posiadają podzakładki. Ich 
funkcjonalności przedstawiono 
w dalszej części opracowania. 

Koszyk i użytkownik Pozwala na przejście do 
koszyka, oraz na wylogowanie 
użytkownika 
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Wyszukiwarka Wyszukiwarka produktów

Baner informacyjny Umożliwia przejście do 
polecanych treści

Kafelki informacyjne Pokazują płatności, saldo, 
polecane treści

Tabela statusów 
aktualnych zamówień 
użytkownika

Informacja o statusie realizacji 
ostatnio złożonych zamówień 

Z lewej strony dostępne jest menu z następującymi elementami

Elementy menu Opis

Elementy Opis
Dashboard Umożliwia przejście do ekranu startowego użytkownika
Katalog produktów Pozwala na przeglądanie katalogu produktów poruszając się po kategoriach i 

produktacj
Nowości Zawiera nowości w ofercie GTV umożliwia przeglądanie i zamawianie nowych 

produktów
Promocje Produkty będące aktualnie w promocji
Cenniki Moduł pozwala na wygenerowanie w formacie xls lub pdf cennika z cenami 

Klienta lub/oraz cenami katalogowymi
Dokumenty Pozwala na przeglądanie dokumentów: zamówień, zamówień potwierdzonych, 

faktur, reklamacji itd. oraz pobieranie ich w formacie pdf/ECOD
Komunikaty Zawiera powiadomienia o najważniejszych zmianach w systemie

Ekran statusów zamówień

W nagłówkach zamówienia uwzględniono numery zamówień zewnętrznych, oraz uwagi użytkownika

Większość kolumn na ekranie statusów zamówienia umożliwia filtrowanie zawartości. Działanie filtra

jest intuicyjne. Wpisanie dowolnej wartości lub tekstu i naciśnięcie klawisza Enter (lub o podobnej

funkcjonalności) filtruje wartości na ekranie. Usunięcie wartości czy tekstu z pola filtru usuwa filtr i 
wyświetla wszystkie elementy listy.

Źródło – ikona prezentująca źródło zamówienia

• B2B – Platforma B2B. Zamówienie złożył użytkownik Platformy B2B

• CRM – System Handlowca GTV. Zamówienie zostało złożone przez opiekuna klienta

• DOK – Dział Obsługi Klienta. Zamówienie zostało wprowadzone ręcznie przez DOK
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• EDI - Electronic Data Interchange. Zamówienie przyjęte przez system elektroniczny.

Data zamówienia: kolumna z informacją o dacie złożenia zamówienia

Zam. Potwierdzone: numer i link do zamówienia. Dokumenty otwierają się z zakładce Dokumenty.

Wartość netto: Wartość netto zamówienia

WZ: Dokument wydania magazynowego, który powstaje podczas realizacji zamówienia. Dokumenty 
otwierają się w zakładce Dokumenty.

FV: Dokument faktura. Dokumenty otwierają się z zakładce Dokumenty.

Status: Status realizacji zamówienia

Adres dostawy: Adres dostawy towarów, wybrany podczas składania zamówienia

List przewozowy: Po kliknięciu na symbol uruchamia się nowe okno przeglądarki dając dostęp do 
serwisu operatora logistycznego.

Na każdym ekranie prezentującym listy ukazuje się u dołu pasek przejścia na kolejną stronę. Lista 
rozwijana umożliwia wybranie ilości linii wyświetlanych na stronie.

Katalog produktów

Lista pozycji asortymentowych dostępnych do zakupu umieszczona jest w zakładce Katalog 
produktów.

Po kliknięciu nazwy lub strzałki w dół ukazuje się lista dostępnych elementów drzewa produktów.

Kliknięcie nazwy elementów listy powoduje wyświetlenie kolejnych elementów gałęzi produktów. 
Kliknięcie strzałek rozwija wyłącznie elementy gałęzi, bez wyświetlania kolejnych gałęzi katalogu.

Nowości (katalog nowości)

Katalog nowości zawiera artykuły w takim samym podziale na drzewo produktowe jak katalog 
produktów, z tą różnicą, że prezentowane tam artykuły zostały niedawno dodane do Platformy B2B.

Dodatkowo w katalogu produktów nowe artykuły oznaczono gwiazdką.

Ekran wyświetlania pozycji asortymentowych

Po wybraniu z menu Katalog produktów, Nowości, lub po wyszukaniu, ukazuje się ekran wyświetlania
pozycji asortymentowych

Ekran wyświetlania umożliwia różne sposoby prezentacji pozycji asortymentowych. Kliknięcie ikonki 
widoku zmienia sposób prezentacji informacji na ekranie wyświetlania pozycji asortymentowych.
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 Prosty widok w linii
 Widok tekstowy uzupełniony miniaturami produktów
 Widok kafelkowy z dużymi zdjęciami produktów

Filtry Ekranu wyświetlania pozycji asortymentowych

Kliknięcie symbolu filtra wywołuje okno filtrowania zawartości kolumny. Wybranie opcji zawiera 
umożliwia wpisanie dowolnej części szukanego tekstu.

Kolumny Ekranu wyświetlania pozycji asortymentowych

W pierwszej kolumnie zaprezentowano indeks towaru. Kliknięcie na indeks lub na nazwę produktu 
powoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki Karty katalogowej produktu.

 Kolumna Cena katalogowa, Rabat i Cena netto, prezentują ceny towarów z katalogu, rabat 
przydzielony Użytkownikowi, oraz cenę wynikową netto z warunków handlowych klienta.

 Kolumna Dostępność informuje o dostępnej do sprzedaży ilości asortymentu.
 Kolumna Ilość umożliwia wprowadzenie pożądanej ilości do zakupu.
 Kolumna Jednostka umożliwia zmianę jednostek sprzedaży z jednostek podstawowych (szt, 

kpl) na opakowania zbiorcze.
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 Ikona koszyka umożliwia dodanie do koszyka wcześniej wprowadzonej Ilości asortymentu. 
Zmiana Jednostki na opakowanie (OPK) pozwala dodać do koszyka odpowiednie ilości 
opakowań. 
Przykładowo, zmiana Jednostki na opakowanie 25szt, wskazanie w kolumnie ilość wartości 1, 
spowoduje dodanie do koszyka 25szt asortymentu. Uwaga, Wszystkie ilości w koszyku 
podawane są w jednostkach podstawowych (szt).

Towary już znajdujące się w koszyku prezentowane są jaśniejszym kolorem na Ekranie wyświetlania 
pozycji asortymentowych.

Koszyk

W górnej części ekranu znajduje się symbol koszyka zakupów. Koszyk prezentuje wartość netto, 
aktualnie znajdujących się w nim towarów.

Aby przejść do koszyka należy kliknąć na jego symbol.

Elementy ekranu koszyka

Funkcjonalność tego ekranu jest podobna do funkcjonalności ekranu wyświetlania pozycji 
asortymentowych. Do modyfikacji dostępna jest kolumna Ilość, tu można zmieniać ilości 
zamawianych towarów w podstawowych jednostkach miary. Platforma B2B samoczynnie przeliczy 
wartość zamówienia po zmianie ilości zamawianego towaru.

 Użycie przycisku z symbolem plus (+) dopełni zamawiane pozycje do kolejnego pełnego 
opakowania zbiorczego.

 Przycisk krzyżyka (X) usuwa pozycję asortymentową z koszyka.

Przyciski u dołu ekranu Koszyka

6



 Uzupełnij do pełnych opakowań zbiorczych – uzupełnia wszystkie pozycje koszyka do pełnych
opakowań zbiorczych.

 Usuń pozycje – usuwa wszystkie pozycje z koszyka.
 Dalej – zatwierdza koszyk i przechodzi do następnego ekranu gdzie można wybrać adres 

dostawy.
 Powrót do zakupów zamyka ekran koszyka i przechodzi do ekranu Katalogu

Przycisku górnego paska koszyka:

Umożliwiają wykonanie akcji dotyczących koszyka takich jak dodawanie produktów, wklejanie 
produktów lub np. eksport utworzonego koszyka

Ikony importu/eksportu zawartości koszyka

 Zaimportuj zamówienie z pliku CSV

Zaimportuj plik w formacie CSV, czyli kod produktu i ilość rozdzielone tabulatorem.

 Wklejanie zawartości ze schowka

Kliknij ikonę i użyj następnie klawiszy Ctrl+V by wkleić zawartość schowka. Możesz wkleić kody 
produktów (lub EANy) i ilości rozdzielone tabulatorem lub bezpośrednio z Excela.

Eksportowanie koszyka do Excela

Umożliwia eksport listy koszyka do pliku Excela

Dodawanie wielu produktów

Kliknięcie ikony dodawanie wielu produktów otwiera okno wyszukiwania i dodawania wielu 
produktów jednocześnie do koszyka

Okno dodawania wielu produktów do koszyka
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W polu wyszukiwania wystarczy rozpocząć wpisywanie kodu produktu, nazwy produktu lub kodu 
EAN.

By uzyskać informację o dostępności towarów należy przycisnąć przycisk Sprawdź, znajdujący się nad 
linią dostępności. Przed dodaniem wielu pozycji do koszyka należy je wskazać przez zaznaczenie 
kwadratu(checkboxu) po lewej stronie pozycji. Należy również określić zamawiane ilości.

 Przycisk Dodaj produkty – dodaje zaznaczone produkty do koszyka
 Przycisk Dodaj i zamknij dodaje produkty do koszyka i zamyka okienko dodawania
 Przycisk X u góry okienka zamyka okienko anulująca wybór.

Realizacja zamówienia

W zakładce dane nabywcy należy wybrać adres odbiorcy dostawy. Jeżeli na liście nie występuje 
pożądany adres dostawy należy w polu Uwagi do zamówienia uzupełnić informację o adresie 
dostawy. Przy następnym zamówieniu wprowadzony już adres powinien być widoczny do wyboru

Po uzupełnieniu niezbędnych pól i kliknięciu przycisku Dalej następuje przejście do ekranu 
podsumowania. Tam, po użyciu przycisku zamawiam, zamówienie przesyłane jest do systemu GTV w 
celu zrealizowania go przez Dział Obsługi Klienta.

Dział Obsługi Klienta proceduje zamówienie a w razie konieczności dodatkowych ustaleń kontaktuje 
się z Klientem i potwierdza rezerwację. Zmiana statusów zamówienia widoczna jest na Dashboardzie.
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Karta produktu

Na Katalogu produktów, w Koszyku, na Karcie produktu istnieje możliwość kliknięcia nazwy lub 
indeksu w celu wyświetlenia Karty produktu.

Karta produktu:

Karta produktu zawiera podstawowe informacje o produkcie

W górnej części nad zdjęciem umieszczono informację o lokalizacji produktu w drzewie katalogowym.

Z karty produkt istnieje możliwość dodania produktu do koszyka w opakowaniu zbiorczym lub 
pojedynczej sztuki.

Zaprezentowano również informacje o produktach pokrewnych wraz z ich pełną specyfikacją 
techniczną.

W zakładce Do pobrania możliwe jest pobranie powiązanych z asortymentem plików załączników. Są 
to załączniki takie jak karty katalogowe, zdjęcia, certyfikaty, pliki fotometryczne itd.

Komunikaty:

W module wyświetlają się powiadomienia o nowych funkcjonalnościach, przerwach technicznych, 
nowych zdarzeniach w systemie:
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Cenniki

W zakładce Cenniki dostępne są opcje generowania cennika Katalogowego, oraz Klienta. 
Generowanie cennika następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej części drzewa katalogu i 
kliknięcie przycisku Generuj cennik,

Ekran cenniki wyposażono również w wyszukiwarkę części drzewa która ułatwia szczegółowy wybór 
niektórych pozycji.

Dokumenty

W menu Dokumenty dostępne są wszystkie dokumenty dostępne dla zalogowanego użytkownika

Z górnego menu dostępna jest możliwość:

10



 Dodania zawartości zamówienia do koszyka
 Pobrania oferty w pdf
 Pobrania załączników (zdjęć, karta katalogowych itd) do produktów z danego zamówienia

Faktury:

W zakładce faktury, możliwe jest:

 Przeglądanie zarówno faktur jak i korekt
 Pobranie wybranej faktury w pdf
 Pobranie wybranej faktury w xml formacie ECOD umożliwiający łatwy import do Państwa 

systemu ERP lub księgowego

Reklamacje

Zakładka reklamacje dostępna jest w menu Dokumenty, umożliwia w szczególności:

 Przeglądanie statusu złożonych reklamacji
 Filtrowanie reklamacji zawierających określony indeks, określony status lub adres wysyłkowy
 Przeglądanie reklamacji ilościowych, jakościowych i zwrotów towaru
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Szybki start:

Jak najszybciej złożyć zamówienie:
W systemie B2B GTV możesz szybko i łatwo złożyć zamówienie na kilka sposobów:

1. Wejdź w katalog produktów i znajdź interesującą Cię kategorię
2. Odszukaj produkt w katalogu lub skorzystaj z wyszukiwarki

3. Wpisz ilość, wybierz czy zamawiasz sztuki czy opakowania zbiorcze a następnie dodaj produkt
do koszyka
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4. W każdej chwili możesz przejść do swojego koszyka aby kontynuować zamówienie

5. Z poziomu koszyka możesz zmienić ilości produktu, dodać kolejne produkty poprzez 
wklejanie ze schowka, import z pliku csv lub przez multidodawanie produktów

6. Aby przejść do kolejnego kroku użyj przycisku dalej i wybierz dane odbiorcy / adres wysyłki, 
wprowadź ewentualne uwagi lub swój numer referencyjny zamówienia. Aby przejść do 
podsumowania użyj przycisku „Dalej”
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7. Ostatnim krokiem jest podsumowanie, które zawiera zamawiane produkty, łączną kwotę, 
wybrane adresy oraz warunki zamówienia. Aby przesłać zamówienie do GTV użyj przycisku 
„Złóż zamówienie”

8. Na ekranie potwierdzenia zobaczysz numer swojego zamówienia, które trafiło do DOK GTV

W jaki sposób sprawdzić stany magazynowe
System umożliwia sprawdzenie w czasie rzeczywistym realnych, zawsze aktualnych stanów 
magazynowych dla poszczególnych indeksów.
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1. Informacja o aktualnym stanie magazynowym dla konkretnego indeksu znajduje się w 
kolumnie widocznej na katalogu produktów

Taka informacja znajduje się również na karcie produktu:

2. Jeśli zamówienie wprowadzane jest bezpośrednio z poziomu koszyka, informacja znajduje się
na linii z konkretnym, wybranym indeksem

3. Aby sprawdzić stan magazynowy podczas zbiorczego dodawania produktów, należy wybrać 
produkt i użyć przycisku „Sprawdź”
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Jak sprawdzić informacje o produkcie
W systemie znajduje się kompletna informacja o produkcie, obejmująca parametry techniczne, cechy
oraz warianty danego produktu. 

Aby otworzyć kartę produktu należy kliknąć na nazwie produktu (np. w katalogu produktów, koszyku,
itd.). Elementy możliwe do kliknięcia wyróżnione są jako hiperłącze. Po kliknięciu, karta produktu 
otworzy się w nowym oknie przeglądarki internetowej

Jak sprawdzić moje dokumenty
W systemie znajdują się wszystkie dokumenty związane z Państwa zamówieniami w GTV. Aby je 
obejrzeć, należy przejść do zakładki dokumenty z głównego menu
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Z tego miejsca możliwe jest wyświetlenie szczegółów dokumentu (zamówienia, zamówienia 
potwierdzonego, dokumentu WZ, faktury), oraz pobranie np. faktury w formacie pdf lub xml ECOD

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działania platformy B2B GTV prosimy o kontakt:

B2B@gtv.com.pl

e-commerce@gtv.com.pl

lub ze swoim opiekunem w GTV
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