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Panel administracyjny 
Panel administracyjny podzielony jest na sekcje z modułami przeznaczonymi do konfiguracji. Główne 

sekcje to  Analityka, Konfiguracja, Konfiguracja systemu START, Logi, Sprzedaż, Tłumaczenia, 

Zawartość. 

Analityka 

 

Moduł Analityka w panelu administracyjnym 

Statystyki logowań 

Moduł prezentuje spis wszystkich użytkowników platformy z informacjami o  dacie rejestracji, liczbie 

logowań oraz ostatnich logowań (udanych i nieudanych).  

Statystyki zamówień 

W tym module dostępne są informacje dotyczące zamówień złożonych przez użytkowników platformy, 

z uwzględnieniem daty rejestracji, liczby zamówień, wartości zamówień (netto,brutto) oraz ostatnich 

zamówień.  
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Konfiguracja  

 

Moduł Konfiguracja w panelu administracyjnym 

Użytkownicy panelu 

W celu dodania nowego użytkownika panelu administracyjnego należy wybrać z menu po lewej stronie 

Konfiguracja -> Użytkownicy panelu. W oknie głównym pojawi się Akcja: Dodaj użytkownika. 

W oknie edycji należy uzupełnić: 

1. Uzupełnić nazwę użytkownika oraz określić jego rolę (administrator lub zwykły użytkownik). 

2. Określić powiązanie użytkownika panelu z użytkownikiem systemu ERP. To pole jest 

obligatoryjne, jeśli chcemy korzystać z modułu handlowca (w systemach B2B). Opiekun klienta 

będzie mógł wejść w kontekst klientów przypisanych do niego w systemie ERP). Jeśli użytkownik  

nie jest handlowcem, nie wybieramy użytkownika powiązanego z ERP, może to skutkować 

ograniczeniami w widoczności klientów dla tego użytkownika. 

3. Uzupełnić wszystkie pozostałe dane (tylko pole numer telefonu oraz zdjęcie jest 

nieobowiązkowe). 

4. Określić status użytkownika jako aktywny. 

Po kliknięciu Zapisz i zamknij pojawi się on na liście użytkowników panelu administracyjnego. 
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NADAWANIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM PANELU 

Nadawanie uprawnień użytkownikom jest kluczowe, ponieważ bez przyznanego uprawnienia  

do przynajmniej jednego modułu, użytkownik nie będzie miał możliwości zalogować się do panelu. 

Po wdrożeniu platformy zespół inTradus zakłada użytkownika administracyjnego dla Państwa firmy,  

który ma przypisany zakres uprawnień odpowiedni dla wybranego pakietu. Z tego zakresu administrator 

powinien nadawać uprawnienia utworzonym przez siebie użytkownikom.  

Za pomocą kolumny Akcje możesz edytować dane użytkownika, przyznawać i odbierać dostęp  

do poszczególnych modułów. Platforma umożliwia dostosowanie uprawnień użytkowników do ich potrzeb, 

aby ich panel administracyjny był odpowiednio dostosowany. 

Dodatkowo w Akcjach można „Wejść w kontekst” danego użytkownika. Dzięki tej opcji nie posiadając 

danych do logowania można zalogować się na jego konto i sprawdzić jakie opcje będzie widział na bazie 

przyznanych uprawnień. 

Mailer 

W celu skonfigurowania skrzynki pocztowej należy wybrać z menu po lewej stronie Konfiguracja -

>Mailer. 

Uzupełnij pola w odpowiedni sposób: 

• Nazwa nadawcy maili systemowych: wprowadź nazwę nadawcy, która ma się wyświetlać 

użytkownikom, kiedy otrzymają e-mail wygenerowany przez platformę. 

• E-mail testowy catch-all: Jeśli wprowadzisz tutaj adres e-mail, wszystkie e-maile wysłane  

i odbierane przez system będą na niego wysyłane. Również te, które powinny być wysyłane  

do klienta. Jest to przdatna funkcja  do wykorzystania TYLKO w czasie testowania systemu. 

Dzięki niej możesz zobaczyć wszystkie wiadomości e-mail, które są rozsyłane przez platformę. 

Uwaga: Ten adres należy usunąć i zostawić pole puste, kiedy kończymy okres testowy  

i oficjalnie zaczynamy sprzedaż na platformie. 

• Systemowy adres e-mail: Wprowadź tutaj adres e-mail skrzynki, z której będą wysyłane maile. 

• Login: Wprowadź login wykorzystywany do logowania się do poczty, którą podałeś w polu 

„Systemowy adres e-mail”. 

• Adres e-mail odpowiedzi na maile systemowe: Wprowadź tutaj adres e-mail skrzynki, na którą 

będą przychodzić odpowiedzi na maile systemowe. 

• Hasło do skrzynki systemowej: Wprowadź tutaj hasło do skrzynki, którą podałeś w polu 

„Systemowy adres e-mail”. 

• Host do wysyłki: Wprowadź host do skrzynki, z której będą wysyłane e-maile. 

• Port do wysyłki maili: Wprowadź port wykorzystywany przez skrzynkę, z której będą wysyłane  

e-maile (zazwyczaj 587 lub 465). 

• Tryb szyfrowania maili: Wskaż typ szyfrowania, który ma być wykorzystywany podczas 

przesyłania maili. 
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Mailer w panelu administracyjnym 

 

Jeżeli nie znasz hosta, portu lub trybu szyfrowania, skontaktuj się z operatorem Twojej poczty. 

 

Uwaga: Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz” znajdujący  

się w prawym górnym rogu panelu w celu zapisania zmian. Wszystkie zmiany wprowadzane  

w panelu wymagają zatwierdzenia kliknięciem w opcję Zapisz. 

 

KROK 2 – TEST 

Wykonaj test skrzynki, klikając w przycisk “Przetestuj konfigurację. Po kliknięciu pojawi  

się okno, w którym należy wprowadzić adres e-mail oraz nacisnąć zielony przycisk. Jeżeli wszystko działa 

poprawnie, mail testowy powinien wpłynąć na adres wykorzystany w “E-mail testowy catch-all". 
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Własny kod 

Moduł pozwala na dodanie własnego kodu przed zamknięciem znacznika HEAD oraz przed zamknięciem 

znacznika BODY (w kodzie HTML strony internetowej). Jest to przydatne przy korzystaniu z narzędzi 

marketingowych wymagających osadzania dodatkowych kodów na stronie np. Facebook Pixel,  

kod weryfikacji dla Google Search Console itp. 

 

 
Własny kod w panelu administracyjnym 
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Konfiguracja systemu Start 

 

 

Moduł Konfiguracja systemu Start w panelu administracyjnym 

Języki 

W panelu administracyjnym istnieje możliwość włączenia tłumaczenia treści na stronie na inne języki  

za pomocą Google Translator (dostępne od pakietu 3). 
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Języki w panelu administracyjnym 

Maskowanie produktów 

Moduł Maskowanie produktów pozwala na zarządzanie widocznością dostępnego asortymentu  

dla danego kontrahenta (lub grupy kontrahentów). Dzięki temu na platformie można dostosowywać zakres 

widocznego asortymentu dla różnych kontrahentów, według własnych potrzeb.  

 

OGRANICZENIE ASORTYMENTU 

Moduł pozwala ograniczyć klientowi widoczność asortymentu do tych towarów, które oznaczone zostały 

prefixem ograniczającej cechy produktów w systemie nexo PRO.  

Działania w nexo: 

1. W konfiguracji systemu-> Pola własne -> Klient należy utworzyć pole własne standardowe  

np. PoleWlasne3-maskowanie  

 

Pola własne w Subiekcie nexo PRO 
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2. Następnie w Konfiguracji systemu -> Cechy asortymentu należu utworzyć cechę o dowolnej 

nazwie np. „$” 

 

Cecha asortymentu w Subiekcie nexo PRO 

3. Na kartotece klienta, którego ma dotyczyć ograniczenie asortymentu w zakładce Pola własne 

należy przypisać do utworzonego wcześniej pola własnego (w przykładzie: 

 „PoleWlasne3-maskowanie”) utworzoną w poprzednim kroku cechę np. „$” . 

 

Pole własne na kartotece klienta w Subiekcie nexo PRO 
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4. Na kartotece asortymentu, którego ma dotyczyć ograniczenie w zakładce Opis należy przypisać 

cechę o tej samej nazwie co pole własne kontrahenta – „$”. 

 

 

Cecha na kartotece produktu w Subiekcie nexo PRO 

 

Działania w inTradus: 

W module Konfiguracja systemu Start -> Maskowanie produktów ->Ograniczanie asortymentu należy 

wybrać parametry odpowiednie do stworzonych wcześniej w systemie nexo PRO, na przykładzie: 

Prefix ograniczającej cechy produktów - typ pola własnego kontrahenta : Pole standardowe 

Prefix ograniczającej cechy produktów - numer pola własnego kontrahenta : Wybraliśmy PoleWlasne3  

z dopiskiem – maskowanie 
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Maskowanie – Ograniczanie asortymentu w panelu administracyjnym 

 

Klientowi - Jan Kowalski asortyment został ograniczony do produktu z cechą $: 

 

 

http://www.insolutions.pl/


Instrukcja inTradus Start INTEGRATED WITH PASSION 

 

14 

 

www.insolutions.pl   //   www.b2bnastart.pl 

   //   www.intradus.pl 

PRZYPISYWANIE ASORTYMENTU 

Moduł Przypisywanie asortymentu pozwala pokazać produkty tylko konkretnemu kontrahentowi ponad 

produkty, które widzą wszyscy inni klienci. Produkty muszą być oznaczone prefixem zezwalającej cechy 

produktów w systemie nexo PRO. 

Działania w nexo: 

1. W konfiguracji systemu-> Pola własne -> Klient należy utworzyć pole własne standardowe  

np. PoleWlasne4-dodatkowy asortyment  

 

2. Następnie w Konfiguracji systemu -> Cechy asortymentu należu utworzyć cechę o dowolnej 

nazwie np. „&”. 

 

3. Na kartotece klienta, którego ma dotyczyć ograniczenie asortymentu w zakładce Pola własne 

należy przypisać do utworzonego wcześniej pola własnego (w przykładzie: „PoleWlasne4-

dodatkowy asortyment”) utworzoną w poprzednim kroku cechę -  „&” . 

 

4. Na kartotece asortymentu, którego ma dotyczyć ograniczenie w zakładce Opis należy przypisać 

cechę o tej samej nazwie co pole własne kontrahenta – „&”. 

 

 

Działania w inTradus: 

W module Konfiguracja systemu Start -> Maskowanie produktów -> Przypisywanie asortymentu należy 

wybrać parametry odpowiednie do stworzonych wcześniej w systemie nexo PRO, na przykładzie: 

Prefix ograniczającej cechy produktów - typ pola własnego kontrahenta : Pole standardowe 

Prefix ograniczającej cechy produktów - numer pola własnego kontrahenta : Wybraliśmy PoleWlasne4  

z dopiskiem – dodatkowy asortyment. 
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Maskowanie – Przypisywanie asortymentu w panelu administracyjnym 

 

Klient Jan Kowalski zobaczy na platformie dodatkowo (ponad standardowy asortyment) produkt z cechą 

„&”. 

 

Lista produktów 

OGÓLNE: 

Platforma pozwala na włączenie filtru po grupie z systemu ERP na liście produktów. W tym celu należy 

zaznaczyć checkbox Dodatkowo można wybrać jakie opcje sortowania na liście towarów będą dostępne 

dla klienta. 
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Lista produktów w panelu administracyjnym 

 

 

Liasta produktów na platformie 
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B2B: 

W kolejnej zakładce jest sekcja B2B, gdzie należy wskazać jakie będzie domyślne sortowanie na liście 

produktów, dla zalogowanych użytkowników B2B: 

 

Lista produktów B2B w panelu administracyjnym 

Domyślne sortowanie można również ustawić dla użytkowników niezalogowanych (Anonimowi). 

Podstawowe parametry 

W zakładce Podstawowe parametry znajdują się pola do dostosowania kolorystyki automatycznych 

wiadomościach e-mail obsługiwanych przez platformę. Kolory wybrać można z palety lub wpisać 

ich nazwy.  

 

Kolory szablonów e-mail w panelu administracyjnym 

 

Kolor podstawowy szablonu e-mail w panelu administracyjnym 
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Kolor podstawowy (szablon e-mail): 

Kolor podstawowy zmienia kolor tła linku, kolor ceny i łącznej wartości oraz e-maila klienta. 

 

Kolor podstawowy w wiadomości e-mail 

 

Kolor wyróżnienia tekstu (szablon e-mail): 

 

Kolor wyróżnienia tekstu szablonu e-mail w panelu administracyjnym 
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Kolor wyróżnienia tekstu zmienia kolor symbolu produktu. 

 

Kolory wyróżnienia tekstu w wiadomości e-mail 

 

Kolor dodatkowy (szablon e-mail): 

 

Kolor dodatkowy szablonu e-mail w panelu administracyjnym 
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Kolor dodatkowy zmienia kolor treści po wysłaniu przez klienta wiadomości z formularza kontaktowego. 

 

 

Kolory dodatkowy w wiadomości e-mail 

Rodo 

W tym module należy dodać treści zgód dla użytkowników platformy dotyczące rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. Za pomocą przycisku Dodaj zgodę należy wpisać nazwę zgody, treść oraz  

za pomocą checkboxa wybrać dla jakiego użytkownika będzie ona widoczna. Dodatkowo można 

oznaczyć czy zgoda ma być wymagana.  Następnie po kliknięciu „zapisz i zamknij” pojawi się w tabeli.  

Z prawej strony za pomocą Akcji można przesunąć zgodę (zmienić kolejność jej wyświetlania), edytować 

lub usunąć. 

 

Dodaj zgodę w panelu administracyjnym 
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Rodo w panelu administracyjnym 

Wyświetlanie produktów 

Platforma inTradus pozwala zdecydować, czy w przypadku cen zerowych zastosować zabezpieczenie 

systemu, które zamiast pokazania ceny 0, wyświetli komunikat „cena do ustalenia”.  

Ponadto za pomocą chekcboxa można wskazać czy ma wyświetlac pole krótki opis na karcie produktu 

oraz uruchomić możliwość przełączenia podglądu cen (z hurtowych na detaliczne).  

Jeśli opcja jest włączona należy wskazać poziomy cen, które będą wyświetlanie po przełączeniu  

z hurtowych na detaliczne. 

Dodatkowo w tym miejscu, możemy dodać symbole tagów, które mają się wyświetlić na dodatkowych 

listach promocyjnych na stronie głównej. 

 

Wyświetlanie produktów w panelu administracyjnym 
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Wyświetlanie produktów w panelu administracyjnym 

 

 

Przycisk zmiany poziomu cen na platformie   
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Na zakładce B2B można również oznaczyć, czy na listach towarów i na produktach mają pokazywać  

się etykiety z poziomem rabatu. 

 

Rodo w panelu administracyjnym 

 

Zamawianie 

OGÓLNE: 

Platforma inTradus pozwala na dodawanie do koszyka towarów w jednostkach ułamkowych.  

Aby włączyć  taką możliwość należy w panelu administracyjnym wejść w Konfiguracja Systemu Start  

-> Parametry systemu -> Zamawianie. 

Trzeba zaznaczyć checkbox Czy zezwalać na dodawanie do koszyka w jednostkach ułamkowych? 

Następnie należy wpisać liste jednostek miar przy których będzie możliwe zamawianie ilości ułamkowych. 

Jednostki te trzeba rozdzielić średnikiem. 

Ponadto jest możliwość włączenia kalendarza realizacji zamówienia, który będzie widoczny dla klientów  

w fomularzau zamawiania. Do zaznaczenia opcje włączenia, oraz czy ma być to pole wymagane  

w formularzu zamówienia. Jeśli kalendarz jest wlączony należy okeślić: ilość dni roboczych potrzebnych 

na jego realizację, dni wykluczone z kalendarza oraz zakres dni dostępnych w tygodniu. 
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Konfiguracja w panelu administracyjnym: 

 

Zamawianie w panelu administracyjnym 

Wybór terminu realizacji zamówienia po stronie zalogowanego klienta (na formularzu zamówienia): 

 

Oczekiwany termin realizacji zamówienia na platformie 
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B2B: 

W zakładce B2B można określić minimalną wartość zamówienia w [PLN] dla klientów B2B  

Klient B2B będzie mógł finalizować zamówienie dopiero, gdy produkty w koszyku osiągną określoną 

wartość. System będzie pokazywał komunikat o konieczności przekroczenia wskazanej w panelu kwoty 

zamówienia, jeśli w koszyku znajdują się produkty o łącznej niższej kwocie niż wynika  

to z prowadzonego w panelu minimum. 

Poniżej należy wybrać z listy domyślny poziom cen, który będzie wyświetlany dla klientów B2B.  

Domyślny poziom cen: Zdecyduj jaki domyślnie poziom cen będzie widoczny dla klienta B2B. 

 

 

Zamawianie B2B w panelu administracyjnym 

 

Kod CSS użytkownika 

W tym miejscu jest możliwość dodania własnych styli CSS, dzięki czemu można dostosować wygląd 

platformy do własnych upodobań oraz identyfikacji wizualnej firmy. Bazowo arkusz jest zupełnie pusty – 

użytkownik panelu administracyjnego z uprawnieniami do tego modułu może dodać w nim własne 

deklaracje wyglądu za pomocą kodu CSS.  

 

Oferujemy również usługi dostosowania wyglądu systemu do identyfikacji wizualnej firmy.  

Usługa jest dodatkowo płatna, a koszt jest rozliczany wg godzin pracy programisty, zgodnie z aktualnie 

obowiązującym cennikiem (zamieszczonym w Regulaminie wsparcia serwisowego). Jeśli jesteś 

zainteresowany taką usługą – napisz do nas na adres start@intradus.pl.  
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Kod CSS w panelu administracyjnym 

Logi 

Historia logowań 

W tym module dostępna jest tabela z historią logowań użytkowników platformy B2B.  

Dostępne są informacje o dacie logowania, dane użytkownika, kontrahenta itp. Dodatkowo jest możliwość 

wyszukiwania po frazie po wpisaniu jej w wyszukiwarkę oraz  wybrania filtru po Typie logowania.  

Po wskazaniu typu kliknij Zastosuj. 

Historia wiadomości 

Moduł pozwala na śledzenie automatycznych wiadomości e-mail, rozsyłanych przez system inTradus  

do użytkowników (klientów) platformy. Znajdują się w nim adnotacje o wysłanych: 

• potwierdzeniach złożenia zamówienia, 

• zmianach statusów zamówienia, 

• nowych rejestracjach kont, 

• zapytaniach o produkty. 

Na liście jest możliwość wejścia w Podgląd wysłanego maila za pomocą przycisku Akcje po prawej 

stronie. W górnej części modułu można wyszukiwać po frazie lub wskazać typ wiadomości i kliknąć 

Zastosuj. 
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Subskrybenci dost.prod. 

Zakładka przedstawia listę użytkowników platformy, którzy wyrazili prośbę o powiadomienie  

na powiadomienie o dodtępności towaru. Jeżeli w systemie ERP zmieni się stan tego towaru (towar 

pojawi się na stanie), użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość o jego ponownej dostępności. 

 

 

Przycisk zapisu na powiadomienia o dostępności produktu na liście towarów 

 

 

Zakładka zawiera informacje takie jak:  

• email,  

• użytkownik,  

• status powiadomienia,  

• symbol produktu, 

• nazwa produktu, 

• data zapisania. 
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Status plików integrujących 

Komponent jest dostępny od pakietu Start2. Po udostepnieniu go przez zespół inTradus Start,  

w tym miejscu pojawi się plik XML w formacie CENEO. Plik w formie linku można przesyłać klientom  

lub porównywarkom cenowym. Linki aktualizują się raz na dobę. 

Plik XML zawiera dane o produkcie takie jak: 

• kategoria, 

• nazwa, 

• opis, 

• zdjęcie, 

• producent, 

• EAN, 

• link do produktu, 

• cena bazowa, 

• pole avail (znacznik dostępności produktu zgodny z Ceneo, może przyjąć wartości 1 gdy produkt 

dostępny magazynowo i 99 gdy niedostępny magazynowo). 

 

Przykładowy plik XML dostępny w panelu administracyjnym w formie linku  
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Sprzedaż 

 

Moduł Sprzedaż w panelu administracyjnym 

Atrybuty 

Moduł pozwala na tworzenie przejrzystej i responsywnej tabeli atrybutów towarów na stronie produktu, 

Może ona prezentować np. dane techniczne/specyficzne, właściwości/parametry towaru. Moduł składa  

się z kliku zakładek, pozwalających na tworzenie atrybutów, grupowanie ich czy tworzenie zdefiniowanych 

list wyboru wartości dla atrybutów. 

 

SŁOWNIK ATRYBUTÓW 

Słowniki atrybutów to zbiór wszystkich atrybutów różnych rodzajów, które mogą zostać przypisane 

 do towarów w platformie inTradus. Wybierając opcję Dodaj atrybut – dodasz pojedynczy atrybut,  

który będzie określał towar. 

Uwaga: Jeśli chcesz stworzyć atrybut, który będzie miał listę określonych wartości np. lista 

tak/nie, lista kolorów itp., konfigurację należy rozpocząć od dodania listy w sekcji Listy atrybutów, 

a w następnym kroku dodać atrybut w sekcji Słownik atrybutów o typie lista. 
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Słownik atrybutów w panelu admnistracyjnym 

 

GRUPY ATRYBUTÓW 

Grupy atrybutów łączą atrybuty dodane na poziomie słownika atrybutów w zbiory. Grupy można przypisać 

do konkretnej kategorii towarów (np. inna grupa atrybutów może być zdefiniowana dla drukarek,  

inna dla telewizorów itd.). 

 

Grupy atrybutów w panelu admnistracyjnym 

 

RODZAJE ATRYBUTÓW 

Rodzaje atrybutów to różne tabele atrybutów, które mogą być dodane dla pojedynczego towaru  

np. osobna tabela dla danych technicznych, osobna dla cech charakterystycznych lub wyróżniających, 

osobna dla certyfikatów itd. Nie w każdym systemie jest potrzeba wydzielania różnych rodzajów 

atrybutów, nie jest to element konieczny do konfiguracji, aby korzystać z modułu atrybutów.  

 

Rodzaje atrybutów w panelu admnistracyjnym 

 

http://www.insolutions.pl/


Instrukcja inTradus Start INTEGRATED WITH PASSION 

 

31 

 

www.insolutions.pl   //   www.b2bnastart.pl 

   //   www.intradus.pl 

LISTY ATRYBUTÓW 

Listy atrybutów są określane dla atrybutów, którym można zdefiniować konkretne wartości  

(np. lista tak/nie, lista z kolorami itd.). Definiowanie list ułatwia uzupełnianie wartości atrybutów 

pracownikom, którzy są odpowiedzialni za opisanie towarów w panelu administracyjnym inTradus.  

Obniża też znacząco błędy i literówki, które pojawiają się, kiedy wartość atrybutu za każdym razem 

wpisujemy ręcznie. 

 

Listy atrybutów w panelu admnistracyjnym 

 

PRZYPISYWANIE ATRYBUTÓW DO PRODUKTU 

W celu przypisania atrybutów do produktu, przechodzimy do modułu Sprzedaż -> Produkty. Otwieramy 

dany produkt (dwukrotnie klikając na niego w tabeli) i przechodzimy na zakładkę Atrybuty. Używając opcji 

Dodaj pojedynczy atrybut, możemy dodać atrybut, który wcześniej utworzyliśmy. Następnie pojawi  

się on na liście atrybutów produktu i używając kolumny Akcje, a następnie Edytuj wartość, można 

wskazać wartość z przygotowanej wcześniej listy (atrybut typu lista) lub wpisać wartość ręcznie  

(atrybut typu tekst). 

Również z poziomu tej listy, w kolumnie Akcje, możemy usunąć przypisanie atrybutu do produktu. 

 

PRZYPISYWANIE ZBIORCZE ATRYBUTÓW DO PRODUKTU 

Istnieje też możliwość przypisywania atrybutów zbiorczo. W tym celu otwieramy moduł  

Sprzedaż -> Produkty. Zaznaczamy produkty, do których chcemy przypisać dany atrybut. 

Następnie korzystając z przycisku Akcje dostępnego pod nagłówkiem modułu Lista produktów, 

wybieramy grupę akcji Atrybuty. Należy pamiętać, że w tym momencie jedynie przypiszemy, że dany 

produkt posiada wskazane atrybuty, ale nie wprowadzimy ich wartości. Wartość można od razu przypisać 

jedynie przy dodawaniu pojedynczego atrybutu. 

Dzięki temu z łatwością przypiszemy na przykład atrybut „kolor” z wartością „zielony” do wszystkich 

zielonych segregatorów (na przykład wyszukując je na liście przy użyciu filtrów kolumnowych Kategorie 

oraz wyszukiwarki, wpisując w niej słowo „zielony”, jeśli oczywiście mamy to słowo wykorzystane  

w nazwach takich produktów). 
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W taki sam sposób, zaznaczając produkty, możemy zbiorczo usunąć atrybut. 

 

WYKORZYSTANIE GRUP DO ŁATWIEJSZEGO PRZYPISANIA ATRYBUTÓW 

W module Sprzedaż -> Atrybuty możemy również zdefiniować Grupy atrybutów. Grupa to na przykład 

„Lodówki” - wszystkie Lodówki powinny posiadać np. atrybuty: szerokość, wysokość, klasa energetyczna. 

 

Tworząc grupę, dodajemy do niej wybrane atrybuty, korzystając z Akcje -> Przypisz atrybuty. 

Dzięki temu na karcie produktu w module Sprzedaż -> Produkty, w zakładce Atrybuty możemy teraz  

dla każdej lodówki wybrać Przypisz atrybuty z grupy, co od razu doda zbiorczo wszystkie atrybuty do tego 

produktu - pozostanie jedynie uzupełnienie ich wartości. 

 

ODNAJDYWANIE PRODUKTÓW Z PRZYPISANYMI LUB BEZ PRZYPISANYCH 

ATRYBUTÓW 

W module Sprzedaż -> Produkty możemy włączyć kolumnę (operacja na dole listy: Wybierz kolumny)  

o nazwie Kompletność atrybutów. Ta kolumna pokaże nam czy wszystkie atrybuty dla produktu na liście 

są uzupełnione, czy w ogóle produkt ma jakieś przypisane atrybuty, a filtr kolumnowy dostępny 

 w pierwszym wierszu tabeli pozwoli przefiltrować listę. 

Formy dostawy 

W module Formy dostawy system inTradus Start pozwala na dodanie wielu form dostawy. 

W celu dodania formy dostawy należy wybrać z menu po lewej stronie moduł Sprzedaż -> Formy 

dostawy. W oknie głównym pojawi się akcja +Dodaj formę dostawy. Każda z form dostawy musi mieć 

określone parametry opisowe oraz sposób działania. 

 

Parametry opisowe: 
 

Tu uzupełniamy: 

• nazwę np. Kurier standard   - nazwa formy dostawy jest widoczna w systemie inTradus  

dla klientów/kontrahentów. 

• opis np. Dostawa do 3 dni roboczych - opis jest widoczny pod nazwą w momencie składania 

zamówienia. Może on zawierać ważne informacje dotyczące dostawy lub wskazówki, kiedy warto 

zdecydować się na wybór tej właśnie formy dostawy 

http://www.insolutions.pl/


Instrukcja inTradus Start INTEGRATED WITH PASSION 

 

33 

 

www.insolutions.pl   //   www.b2bnastart.pl 

   //   www.intradus.pl 

• treść załączaną do maila po wybraniu tej formy dostawy - Warto uzupełnić to pole, aby pełna 

informacja związana z wybraną formą dostawy trafiła również do maila z potwierdzeniem złożenia 

zamówienia 

• treść wyświetlaną w podsumowaniu zamówienia - Warto uzupełnić to pole, aby pełna 

informacja związana z wybraną formą dostawy wyświetliła się również po złożeniu zamówienia, 

jako potwierdzenie wysłanego zamówienia. 

 

Sposób działania: 
 

Tu określamy: 

• dla jakich państw udostępniać formę dostawy, 

•  możemy kierować dostawę do różnych krajów. Po kliknięciu w pole można skorzystać z opcji 

select i wybrać interesujące nas państwa. 

 

Sposób wyliczania kosztów dostawy 
  

DOSTAWA BEZPŁATNA 

Wybór danej formy dostawy może nie wiązać się z żadnym dodatkowym kosztem dla klienta  

(należy wtedy zaznaczyć opcję Dostawa bezpłatna). 

Chcąc utworzyć darmową formę dostawy skorzystaj ze zmiany sposobu wyliczania kosztów i ustal sposób 

"dostawa bezpłatna". 

OKREŚLONY KOSZT DOSTAWY 

Jeśli wybór danej formy dostawy pociąga za sobą konieczność poniesienia kosztu to można określić  

go jako: 

• Stała cena podana w polu. 

• Cena + procent wartości zamówienia podany w polu. 

• Procent wartości, nie mniej niż cena podana w polu. 

• Cena ustalana indywidualnie przez pracownika sklepu po złożeniu zamówienia. 

• Dostawa bezpłatna. 

  

REGUŁY ZAAWANSOWANE 

Można również skorzystać z zaawansowanych reguł określania kosztów, uzależnionych od: 

• kwoty zamówienia, 

• wagi zamówienia, 
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• cechy kontrahenta. 

  

Reguły zaawansowane można ustawiać po utworzeniu nowej formy dostawy i wybraniu w sposobie 

wyliczania kosztów dostawy opcji „wg reguł zaawansowanych” i kliknięciu w opcję zapisz.  

Następnie należy przejść na listę form dostaw i w Akcjach wybrać opcję „Edytuj reguły wyliczania 

kosztu”. W kolejnym kroku  wybieramy opcję „Dodaj regułę zaawansowaną”. Możemy też zmodyfikować 

skonfigurowane wcześniej reguły, wybierając opcję Edytuj w kolumnie Akcje. 

 W JAKI SPOSÓB WYLICZAĆ CENĘ FORMY DOSTAWY W INNYCH WALUTACH 

SYSTEMU? 

Ta opcja będzie po konfiguracji wpływać na działanie systemu inTradus tylko w tych systemach, które 

posiadają pakiet funkcjonalny ze sprzedażą w wielu walutach. 

Do wyboru są 2 opcje: 

• wyliczanie kosztu wg aktualnego kursu danej waluty w systemie (w odniesieniu do PLN), 

• przyjmowanie konkretnych wartości, ustalonych ręcznie. 

 

POZOSTAŁE OPCJE 

Stawka Vat - każda forma dostawy musi mieć zdefiniowaną stawkę Vat. 

Powiązane z dostawą formy płatności 

Każda forma dostawy powinna być powiązana z formą płatności, aby system działał prawidłowo.  

Brak takich powiązań skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. 

 

Czy odbiór osobisty - Jeśli sposób dostawy to odbiór osobisty, należy w tej opcji wskazać "Tak, adres 

wysyłki nie jest wymagany". W pozostałych przypadkach należy pozostawić ustawioną domyślnie opcję  

"Nie, przy zamówieniu wymagane jest podanie adresu do wysyłki". 

Wybrany produkt typu usługa, dodawany jako usługa transportowa na dokumencie zamówienia. - 

Koszt dostawy jest uwzględniany na dokumentach w ERP w postaci dodatkowej pozycji  

(towar typu usługa). Jeżeli zastosowana zostanie domyślna wartość tego pola, to na dokumentach pojawi 

się pozycja z usługą określoną przez Państwa na etapie podpisywania umowy i ustaleń wdrożeniowych.  

Nie trzeba tego parametru zmieniać. 

 

Widoczność 

W zależności od wariantu platformy jaki Państwo posiadają, można wskazać widoczność poszczególnych 

form dostaw dla różnych grup klientów: 
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• wszyscy 

• tylko b2b, 

• tylko b2c (nieobsługiwane dla integracji z nexo PRO), 

• kontrahenci z cechą, 

• kontrahenci bez cechy. 

  

Ograniczenie widoczności dla produktów według cech: 

W zależności od wybranej opcji, forma dostawy może być widoczna jedynie dla produktów zawierających 

wskazane cechy lub może być dla nich ukryta. Forma dostawy będzie widoczna/ukryta,  

jeśli na zamówieniu jest przynajmniej jeden produkt oznaczony daną cechą. 

  

Czy forma dostawy aktywna 

Forma musi być aktywna, aby pokazać się klientom i kontrahentom. 

 

Typ integracji 

W przypadku linii Start nie ma takich integracji zatem należy zostawić domyślne ustawienie - Forma 

dostawy niezintegrowana. 

  

Informacje dodatkowe 
 

Grafika opcji dostawy 

Opcja nie jest dostępna w liniach Start - w domyślnym szablonie taka grafika nie ukaże się. 

 

Grafika opcji dostawy w panelu administracyjnym 
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Formy płatności 

W module Formy płatności system inTradus Start pozwala na dodanie wielu form płatności, które będą 

powiązane z formami dostawy. 

W celu dodania formy płatności należy wybrać z menu po lewej stronie moduł Sprzedaż -> Formy 

płatności. W oknie głównym pojawi się Akcja +Dodaj formę płatności. Każda z form płatności musi mieć 

określone parametry opisowe oraz sposób działania. 

Parametry opisowe: 
 

W tym miejscu uzupełniamy: 

• nazwę np. Płatność przelewem  - nazwa formy płatności jest widoczna w systemie inTradus  

dla klientów/kontrahentów. 

• opis np. Płatność przelewem zgodnie z terminem płatności na fakturze - opis jest widoczny  

pod nazwą w momencie składania zamówienia. Może on zawierać ważne informacje dotyczące 

płatności lub wskazówki, kiedy warto zdecydować się na wybór tej właśnie formy dostawy 

• treść załączaną do maila po wybraniu tej formy płatności - Warto uzupełnić to pole, aby pełna 

informacja związana z wybraną formą płatności trafiła również do maila z potwierdzeniem 

złożenia zamówienia. 

• treść wyświetlaną w podsumowaniu zamówienia - Warto uzupełnić to pole, aby pełna 

informacja związana z wybraną formą płatności wyświetliła się również po złożeniu zamówienia, 

jako potwierdzenie wysłanego zamówienia. 

 

Treść w podsumowaniu zamówienia – Formy płatności w panelu administracyjnym 
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Sposób działania: 
 

Tu określamy: 

• Widoczność formy w walutach: 

W wersji inTradus Start, w najwyższym pakiecie funkcjonalnym, możemy obsługiwać wiele walut  

i przypisać daną formę płatności do wybranej waluty. Należy wprowadzić waluty, które 

przypiszemy do tej formy płatności. 

• Dodatkowy koszt do zamówienia – metoda liczenia: 

Należy wybrać z dostępnych metod czy będzie brak kosztów dla wybranej formy, stała cena 

podana w polu lub procent wartości zamówienia. 

• Powiązana metoda płatności z ERP: 

Po rozwinięciu metod płatności wybieramy, z którą metodą płatności z systemu ERP będzie 

powiązana tworzona forma płatności. 

 

 
Formy płatności w panelu administracyjnym 

 

• Czy wyświetlać przy nazwie termin płatności? 

Termin płatności pobierany jest z systemu ERP z kartoteki kontrahenta, jeśli został  

w niej określony. Jeśli nie to zostanie pobrany z ustawień domyślnych dla danej formy płatności. 

Określamy Tak lub Nie czy wyświetlać przy nazwie termin płatności.   

• Powiązanie ze zintegrowanym mechanizmem płatności elektronicznej W tym miejscu 

wybiera się Tak lub Nie dla integracji z mechanizmem płatności elektronicznej. Możliwa jest 

integracja z mechanizmem płatności Przelewy24, wówczas należy zaznaczyć Tak oraz przesłać 

klucze na adres start@intradus.pl w celu powiązania z kontem Przelewy24. 

• Czy widoczna dla użytkownika 

Należy zaznaczyć widoczność tworzonej formy płatności, musi być widoczna aby pojawiła  

się klientom. 

• Minimalna wartość produktów w zamówieniu (brutto) 
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W tym polu należy wprowadzić wartość produktów w zamówieniu poniżej, której wybrana forma 

płatności będzie niewidoczna. Należy wziąć pod uwagę, że jest to wartość brutto oraz jest  

to wartość pozycji z zamówienia (nie są uwzględniane ewentualne koszty dostawy i formy 

płatności). 

• Czy jest to płatność gotówkowa / przy odbiorze? 

Do wyboru Tak lub Nie, tu w zależności od wyboru Klientowi pojawi się lub nie pojawi opcja 

zapłaty bezpośredniej (elektronicznej). Jeśli płatność gotówkowa wybieramy tak, wtedy nie pojawi 

się opcja zapłaty elektronicznej, ponieważ klient opłaci zamówienia przy odbiorze. 

• Widoczna dla kontrahentów z przypisaną formą płatności 

Zostanie wskazana jakakolwiek forma płatności to będzie ograniczona widoczność tej formy tylko 

dla tych klientów, którzy w systemie ERP mają przypisaną taką formę płatności jak ta z poniższej 

listy. W przypadku gdy nie zostanie wybrana żadna forma płatności  

to będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników. 

 

UWAGA: Jeśli forma płatności nie zostanie powiązana z płatnością elektroniczną ani z płatnością  

z ERP, to system inTradus nie będzie wiedział jak określić płatność na dokumencie, z tego 

względu konieczne jest, by każda płatność miała swoje powiązanie. 

 

Informacje dodatkowe 
 

Grafika opcji płatności 

Opcja nie jest dostępna w liniach Start - w domyślnym szablonie taka grafika nie ukaże się. 

 

Grafika opcji płatności w panelu administracyjnym 
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Kategorie towarów 

W tym module należy stworzyć drzewo kategorii, które będzie widoczne na platformie inTradus Start. 

 

 

Drzewo kategorii na platformie 

Zarządzanie drzewem kategorii znajduje się w panelu administracyjnym systemu inTradus, w module 

Sprzedaż->Kategorie produktów. 
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Dodawanie kategorii towarów w panelu administracyjnym 

 

Drzewo należy stworzyć za pomocą przycisku Dodaj kategorię, wpisując jej nazwę. Aby kategoria była 

widoczna, należy ustawić selektor widoczności na „Tak”. 

 

Dane kategorii w panelu administracyjnym 

 

W zakładce Dane Seo jest możliwość uzupełnienia nagłówka, opisu, metatagu title, metatagu description, 

metatagu keywords.  

Opis kategorii dodatkowy nie jest obsłużony w linii inTradus Start. 
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Seo kategorii w panelu administracyjnym  

 

Zakładka Atrybuty filtrujące nie jest obsłużona w linii Start. 
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Zakładka Zdjęcia umozliwia dodawanie zdjęć do kategorii: 

 

Zdjęcia kategorii będą widoczne na stronie z katalogiem produktów po kliknięciu w Kategorie 

 

Zakładka Powiązania nie jest obsłużona w linii Start. 
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Kategorie można dowolnie zagnieżdżać poprzez ich przesuwanie między sobą. Przyciski prezentowane 

na screenie poniżej umożliwiają aktywację/dezaktywację kategorii, jej edycję oraz usunięcie. 

 

Dodawanie kategorii w panelu administracyjnym 

 

Uwaga: Po stworzeniu wszystkich kategorii należy kliknąć przycisk - Zapisz zmiany. 

ZMIANA POŁOŻENIA KATEGORII: 

Aby określić położenie nowo utworzonej kategorii w drzewie, należy najechać kursorem na kategorię 

(pojawi się ikona z 4 strzałkami, która oznacza, że można złapać kategorię poprzez kliknięcie i trzymanie 

lewego przycisku myszy). Po złapaniu kategorii można ją przesunąć w dowolne miejsce drzewa.  

Aby dana kategoria stała się podkategorią, musimy ustawić kursor na środku kategorii nadrzędnej (pojawi 

się mała zielona strzałka, wskazująca, że kategoria „wpadnie” do wskazanej kategorii jako kategoria 

podrzędna. 

PRZYPISYWANIE PRODUKTÓW DO KATEGORII: 

Przypisania produktów do wcześniej utworzonych kategorii należy dokonać w module Sprzedaż -> 

Produkty. W tej zakładce dostępna jest tabela z listą produktów. Nad tabelą należy kliknąć Akcje -> 

Taksonomia->dodaj zaznaczone do kategorii. 
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Przypisywanie produktów do kategorii w panelu administracyjnym  

Produkty można przypisywać zbiorczo zaznacząj checboxy. 

 

Produkty 

Ten moduł pozwala na wygodne wyszukiwanie i edytowanie produktów (w zakresie opisów, atrybutów 

itp.), które są widoczne na platformie. Znajdują się w nim kartoteki produktów z ERP, które można 

uzupełnić o dodatkowe informacje w panelu administracyjnym inTradus.  

Twoi klienci zobaczą na platformie tylko produkty, które oznaczysz znacznikiem na kartotece w systemie 

ERP w zakładce - Opis (do wboru: produkt do sklepu internetowego, produkt do sprzedaży mobilnej, 

produkt do sprzedaży aukcyjnej).  

Jednak w panelu administracyjnym w zakładce Sprzedaż -> Produkty będą uzględnione wszystkie Twoje 

kartoteki produktów z systemu ERP. Jeżeli chciałbyś widzieć tylko produkty z konkretnymi znacznikami 

możesz wyfiltrować je za pomocą Wyboru kolumn na samym dole wybierając kolumnę – Systemy 

zewnętrzne. 
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Lista produktów w panelu administracyjnym – wybór kolumn 

 

Kolejnym krokiem będzie wybór „Twojego znacznika”, czyli tego, którego używasz do sprzedaży 

produktów na platformie inTradus: 

 

Lista produktów w panelu administracyjnym – systemy zewnętrzne 

 

SI – sprzedaż internetowa 

SM – sprzedaż mobilna 

SA -sprzedaż aukcyjna 

Klikając w konkretny produkt, wejdziesz w jego Edycję: 
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Edycja produktu w panelu administracyjnym 

 

Uwaga: Z poziomu panelu administracyjnego nie da się zmienić symbolu towaru, który jest pobierany  

z systemu ERP i jest niezmienny dla zachowania spójności danych. W panelu administracyjnym można 

dodać inną nazwę produktu, krótki i długi opis produktu, ale nie oznacza to, że zostaną one nadpisane  

w systemie ERP. Te elementy są widoczne tylko w platformie inTradus i ich zmiana/dodawanie  

nie wpływa na dane dodane w ERP. 

TAGI: 

Wybierz TAGI, którymi ma być oznaczony na platformie edytowany produkt (wcześniej należy utworzyć  

je w zakładce – Sprzedaż ->Tagi produktów, opis poniżej w Sprzedaż -> Taki produktów) 

 

 

Tagi produktów w panelu administracyjnym 
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Widoczność tagów dla klientów: 

 

Tagi produktów na platformie  

SEO: 

Sekcja SEO pozwala na wprowadzenie podstawowych metatagów dla strony (title, description)  

oraz określenie, czy strona ma być indeksowana przez roboty wyszukiwarek (metatag robots) – dokładny 

opis wyżej w Konfiguracja – SEO. 

 

Seo kartoteki produktu w panelu administracyjnym 
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DANE OPISOWE:  

Tworzenie opisów odbywa się przy pomocy łatwego w obsłudze edytora tekstu. Posiada on również 

możliwość wprowadzenia kodu HTML do opisu produktu.  

 

Dane opisowe produktu w panelu administracyjnym 

ZAŁĄCZNIKI: 

W tym miejscu możesz załączyć do karty produktu widocznej na platformie np. instrukcję lub opis  

w formacie PDF, katalog produktów lub itp. 

  

Załączniki do produktu w panelu administracyjnym 
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ATRYBUTY: 

Wybierz ATRYBUTY, które mają pojawić się na karcie edytowanego produkt (wcześniej należy utworzyć 

je w zakładce – Sprzedaż –> Atrybuty, opis powyżej) 

 

Atrybuty produktu w panelu administracyjnym 

MULTIMEDIA: 

Ta zakładka widoczna jest na platformie, jeśli w konfiguracji wdrożniowej została wybrana opcja 

dodawania zdjęć z platformy inTradus, a nie systemu ERP. W tym miejscu za pomocą przycisku Wybierz 

pliki wskaż załącznik oraz poniżej określ czy ma być to zdjcie główne czy dodatkowe. Następnie kliknij 

Zapisz i zamknij. 

 

 

Multimedia dla produktu w panelu administracyjnym 

POWIĄZANE: 

W tej zakładce jest możliwość wykorzystania strategii sprzedaży – cross-selling oraz up-selling  

do produktu. Należy kliknąć Dodaje powiązanie, następnie wskazać typ: produkt podobny lub powiązany 

(Zamienniki oraz Warianty nie są obsługiwane w tej wersji) oraz można za pomocą filtra po Produkty  

z cechą i klieknięciu Zastosuj wyszukać produkt, kliknąć na produkt z listy oraz kliknąć Zapisz i zamknij. 

Następnie na karcie edytowanego produktu pod opisem będą widoczne powiązane/podobne zdjęcia. 
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Powiązane dla produktu w panelu administracyjnym 

Niezależnie czy wybierzesz up-sell czy cross-sell przy dodaniu powiązania otworzy się lista wszystkich 

produktów zaczytanych z Subiekta na platformie, spośród których możesz wybrać te, które wyświetlą  

się przy danym asortymencie.  

  

Powiązane i podobne dla produktu w panelu administracyjnym 
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Tagi produktów 

Kolorowe znaczniki służące do oznaczania towarów np. promocji, nowości, polecanych itp. 

 

Tagi produktów na platformie 

Ścieżka tworzenia tagów: Sprzedaż -> Tagi produktów -> Dodaj tag 

Parametry opisowe: 

  

Edycja tagu w panelu administracyjnym – parametry opisowe 
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1. Należy wpisać symbol i nazwę tagu. 

2. Opcjonalnie: nagłówek listingu produktów oraz opis tagu. 

Nagłówek listingu produktów może mieć inną nazwę niż sam tag: 

 

Tagi na listingu na platformie 

 

Parametry ogólne:  

 

Edycja tagu w panelu administracyjnym – parametry ogólne 
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1. Należy wybrać kolor tagu w kodzie HTML. 

Linia inTradus Start nie obsługuje przezroczystości kolrów tagów. 

 

2. Zdecydować czy nazwa tagu ma się wyświetlać w filtrach na listingu: 

 

 

Tagi w filtrach listingu na platformie 

3. Nadać aktywność tagu. 

4. Plik zdjęcia: nieobsługiwany w linii Start 

5. Wybrać typ tagu. 

 

Typy tagów: 

 

Linia inTradus START nie obsługuje typu tagu: lista okresowa. 

 

Typ: Lista towarów – w przypadku dodania tagu o typie: Lista towarów, tagi będą wyświetlać się cały 

czas, do momentu aż nie odznaczymy produktów, nie usuniemy tagu, nie zmienimy aktywności tagu. 
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Typ tagu – lista towarów w panelu administracyjnym 

Typ: Tag automatyczny: 

 

 

Typ tagu – lista towarów w panelu administracyjnym 

 

Kryterium nadawania tagu aytomatycznego – do wyboru 2 opcje: 
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Typ tagu – produkty ostatnio dodane do ERP w panelu administracyjnym 

1. Produkty ostatnio dodane do systemu nexo PRO – oznaczone tagiem automatycznym zostaną 

produkty, których kartoteki zostały odstatnio dodane do systemu. 

Możemy ograniczyć pojawianie się produktów otagowanych wpisując liczbę oznaczonych 

produktów w danym momencie. 

2. Produkty z cechą – oznaczone tagami zostaną produkty, które mają przypisaną cechę  

na kartotece towaru w systemie Subiekt nexo PRO. Tę samą cechę należy podać przy tworzeniu 

tagu w miejscu – Cecha produktu.  

 

Typ tagu – produkty z cechą w panelu administracyjnym 
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Kartoteka towaru z systemu nexo PRO -cecha produktu - tagi 

 

Użytkownicy 

W tym module znajduje się lista kontrahentów z ERP (może zostać ograniczona dla danego użytkownika 

panelu administracyjnego tylko do tych, dla których użytkownik jest opiekunem w kartotece w ERP).  

Dla każdej kartoteki można nadać dostęp do platformy B2B. 

Poniżej tabeli za pomocą opcji Wybierz kolumny można wybrać kolumny, które chcemy przeglądać  

w ramach tabeli. W ramach każdej kolumny jest możliwość wyszukiwania oraz w kolumni Status  

po kliknięciu w lejek filtrowania po Stasuie. Dla platforma z opcją B2C możliwość filtrowania w kolumnie 

Typ. Z tego miejsca odbywa się zarządzenia dostępem do platformy za pomocą statusów: 

• aktywny,  

• nieaktywny,  

• do weryfikacji.  

Jeżeli na platformie dostępna jest opcja Rejestracji, to po wypełnieniu formularza klient otrzyma 

automatyczną wiadomość e-mail o tym, że konto zostało poprawnie zarejestrowane i czeka  

na weryfikację. Ty otrzymasz informację mailową o nowym kontrahencie, który się zarejestrował  
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i oczekuje na weryfikację. W module Sprzedaż->Użytkownicy możesz nadać i aktywować konto dla tego 

kontrahenta. 

W celu nadania dostępu nowemu użytkownikowi należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na danego 

kontrahenta z listy oraz wybrać z menu -> Zarządzaj dostępem.  

Co należy zrobić? 

• Należy uzupełnić imię i nazwisko, login (adres e-mail) określić status oraz rolę (administrator  

lub zwykły użytkownik). 

 

Zarządzanie dostępem kontrahenta w panelu administracyjnym 

 

oraz o roli użytkownika jaką nadasz: 

• Administrator (może składać zamówienia, zarządzać użytkownikami, widzi wszystkie dokumenty  

i płatności oraz ceny i stany) 

• Użytkownik standardowy (może składać zamówienia, widzi ceny i stany, nie widzi dokumentów  

i płatności) 

 

Rola kontrahenta w panelu administracyjnym 

Po wykonaniu powyższych działań klient otrzyma automatyczną wiadomośc e-mail  

z informacją o tym, że jego konto jest aktywne wraz z linkiem do ustawienia hasła dostępowego.  
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Z zakładki Użytkownicy mogą również korzystać Twoi handlowcy, aby wejść w kontekst klienta i złożyć  

w jego imieniu zamówienie, dodać produkty do koszyka lub do ulubionych. (Moduł handlowca – dostępny 

od 2 pakietu). 

 

 

Edycja użytkownika w panelu administracyjnym 

Lista zamówień 

Moduł prezentuje tabelę z informacjami dotyczącymi zamówień złożonych za pomocą platformy.  

W ramach tabeli dostępne są dane dotyczące zamówienia oraz za pomocą przycisku Akcje można wejść 

w Zobacz i podejrzeć dane dotyczące zamówienia. Nad tabelą dostępna jest wyszukiwarka  

oraz możliwość filtrowania po dacie zamówienia, statusie (statusy platformy inTradus) oraz statusie 

realizacji. (dopytać jak to opisać). 

 

Lista zamówień w panelu administracyjnym 
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Tłumaczenia 

 

 

Moduł Tłumaczenia w panelu administracyjnym 

Komunikaty 

W tym miejscu można zmieniać etykiety elementów interfejsu w systemie inTradus, aby dostosować  

je do własnych potrzeb. Mowa tu np. o: 

• nagłówkach elementów interfejsu, 

• treściach komunikatów, 

• (w zakładce Konfiguracja systemu Start-> parametry systemu -> RODO). Tabela pozwala  

na filtrowanie użytkowników, po kliknięciu w nazwę kolumny pokaże się filtr z opcjami do wyboru 

v, x lub n/d.  

Jak zmienić tłumaczenie wybranego elementu interfejsu? 
 

W module Tłumaczenia -> Komunikaty należy w wyszukiwarce wkleić treść elementu interfejsu.  

Po przeszukaniu kluczy tłumaczeń powinny pokazać się wyniki dotyczące użytej frazy. Przykład: kiedy 

chcemy zmienić treść w okienku Okazje dla Ciebie kopiujemy tę treść i po wklejeniou do wyszukiwarki  

i kliknięciu w niebieską ikonę otrzymamy klucz z tłumaczeniem domyślnym Okazje dla Ciebie.  

Tego pola nie można modyfikować, ale można wprowadzić własne tłumaczenie w polu obok.  

Dodając np. Nasze promocje i zapisując zmiany, w interfejsie zmieni się treść w okienku z Okazje  

dla Ciebie na Nasze promocje. 

 

Tłumaczenia w panelu administracyjnym 
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Zawartość 

 

Moduł Zawartość w panelu administracyjnym 

Aktualności 

W panelu administracyjnym istnieje możliwość edycji aktualności, które pojawiają się na głównej stronie 

platformy oraz na stronie katalogu produktów w inTradus. 

 

Dodawanie aktualności w panelu administracyjnym 
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Kategorie aktualności 
 

Zaczynając pracę z modułem aktualności należy określić w pierwszej kolejności kategorie, w jakich mogą 

znajdować się poszczególne wpisy. Dzięki temu można wyświetlać informacje w osobnych blokach 

tematycznych/na innych podstronach. Jest to przydatne, gdyż można wyświetlić listę aktualności 

dotyczącą np. produktów lub grup produktów, wydarzeń z życia firmy, najnowszych promocji itd. 

W celu dodania kategorii należy wybrać opcję Zarządzaj kategoriami. W oknie głównym pojawi się Akcja 

Dodaj kategorię aktualności. 

 

Tworząc nową kategorię należy wprowadzić jej symbol i nazwę. Należy też określić jej aktywność. 

 

Edycja aktualności w panelu administracyjnym 

 

Dodawanie aktualności 
 

Tworzenie aktualności wymaga przypisania jej do jednej z wcześniej utworzonych kategorii i określenia 

kiedy ma nastąpić jej publikacja, przygotowania nagłówka, tzw. zajawki i pełnej treści. 

Publikacja może nastąpić: 

• natychmiastowo po zapisaniu aktualności,  

• w określonym dniu o konkretnej godzinie  

• lub w momencie publikacji ręcznej (po zapisie jest ukryta dla użytkowników, a w dowolnym 

momencie można ją wyświetlić). 
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Zajawka to skrótowy opis kierujący do pełnej treści danego artykułu. Zarówno zajawka jak i pełna treść  

są redagowane w wygodnym edytorze tekstowym, który posiada również możliwość wprowadzania kodu 

HTML. 

Po zapisie artykuł pojawi się na liście. W każdej chwili możesz dany artykuł edytować. 

Banery 

Aby dodać banery graficzne w systemie inTradus należy zacząć od przygotowania grafik. 

Platforma inTradus Start posiada pięć grup banerowych dostępnych w kategorii "Zawartość" w panelu 

administracyjnym: 

• Banner na całą szerokość na stronie głównej 

 

Banner na całą szerokość na stronie głównej platformy 

Widoczny dla użytkownika niezalogowanego na głównej stronie platformy. 

Rozmiar: 2560x400px 

Rozmiar mobile: 768x517px 

Sposób działania: 

Zalecamy projektować grafikę tak, aby jej istotne elementy (takie jak treść albo button) znajdowały  

się w obszarze nie większym niż 992px szerokości. Przy zmianie rozdzielczości na mniejszą niż 2560px, 

platforma zmniejszy po bokach baner nie zmieniając przy tym jego wysokości. 

Grupa banerów posiada swoją wersję mobilną, która poniżej rozdzielczości 768px zmienia się z wersji 

desktopowej na mobilną, posiadającą wymiary: 520x350px. 
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Przy dodaniu więcej niż jednego banera do grupy, platforma zmienia wyświetlany baner co odświeżenie 

strony w przypadku konfiguracji – baner losowy.Jeżeli wyświetlanie ustawione będziena rotacyjne – baner 

rotuje samodzielnie lub klient platformy może przeglądać je za pomocą strzałki. 

 

Typ wyświetlania banera głównego w panelu administracyjnym 

 

• Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 1 (główny) 

 

Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 1 (główny) w katalogu produktów 

 

Widoczny dla użytkownika niezalogowanego na stronie: katalog produktów oraz na stronie głównej 

użytkownika zalogowanego. 
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Rozmiar: 908x350px 

Rozmiar Mobile: 768x517px 

Sposób działania: 

Przy zmianie rozdzielczości na mniejszą niż 768px, następuje zmiana banera z wersji desktopowej  

na mobilną, o wymiarach 520x350px 

Przy dodaniu więcej niż jednego banera do grupy, platforma zmienia wyświetlany baner co odświeżenie 

strony w przypadku konfiguracji – baner losowy.Jeżeli wyświetlanie będzie ustawione  

na rotacyjne – baner rotuje samodzielnie lub klient platformy może przeglądać je za pomocą strzałki. 

 

Typ wyświetlania Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 1 w panelu administracyjnym 

 

• Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 2 (lewy)        

 

Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 2 na platformie 
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Widoczny dla użytkownika niezalogowanego na stronie: katalog produktów oraz na stronie głównej 

użytkownika zalogowanego. 

Rozmiar: 908x200px 

Sposób działania: 

Przy dodaniu więcej niż jednego banera do grupy, platforma zmienia wyświetlany baner co odświeżenie 

strony (nie działa on rotacyjnie) Na mniejszych rozdzielczościach baner skaluje się, zachowując swoje 

proporcje. Elementy na banerze takie jak treści czy buttony, powinny być sprawdzone na wersji mobilnej 

widoczności. 

• Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 3 (pod promocjami)        

 

 

Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 3 na platformie 

Rozmiar: 908x200px 
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Sposób działania: 

Przy dodaniu więcej niż jednego banera do grupy, platforma zmienia wyświetlany baner co odświeżenie 

strony. Na mniejszych rozdzielczościach baner skaluje się, zachowując swoje proporcje.  

Elementy na banerze takie jak treści czy buttony, powinny być sprawdzone na wersji mobilnej pod kątem 

widoczności. 

 

• Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 4 (dolny)  

 

 

Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 4 na platformie        

Grupa trzech banerów widocznych dla użytkownika zalogowanego na stronie katalogu produktów  

oraz na stronie głównej użytkownika zalogowanego. Banery te są stałe (nie są rotacyjne ani losowe). 
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Rozmiar: szerokość 908px, wysokość dowolna 

Rozmiar Mobile: 520px, wysokość dowolna 

Sposób działania: 

Na wersji desktopowej banery wyświetlane są w linii poziomej, ponadto są wyświetlane w wersji 

zeskalowanej w szerokości ok. 290px. Elementy na banerze takie jak treści czy buttony, powinny  

być sprawdzone pod kątem swojej czytelności. Na wersji mobilnej banery wyświetlane są jeden pod 

drugim zachowując swój pierwotny rozmiar.  

Uwaga: W przypadku konfiguracji baneru Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 4 (dolny) możesz 

dodać tylko jeden lub dwa banery: 

 

 

Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 3 jako jedna grafika na platformie 
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Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 3 jako dwie grafiki na platformie 

 

 

Konfiguracja wyświetlania banerów 
 

Platforma inTradus Start B2B i B2C posiada pięć grup banerowych dostępnych w kategorii "Zawartość"  

w panelu admina: 

1. Banner na całą szerokość na stronie głównej 

2. Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 1 (główny) 

3. Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 2 (lewy)         

4. Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 3 (pod promocjami)         

5. Landing Page po zalogowaniu/Sklep - Baner 4 (dolny)         
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Grupy banerów w panelu administracyjnym 

W przypadku nieuzupełnienia grupy przynajmniej jednym aktywnym banerem, pusta grupa nie zostaje 

wyświetlona na platformie. Banery są responsywne, co skutkuje zmianą ich wyglądu na różnych 

wyświetlaczach, z jakich mogą korzystać użytkownicy poruszający się po platformie.  

 

Jak podmienić startowy baner na swój firmowy? 
 

KROK 1: ZARZĄDZANIE BANERAMI W GRUPIE 

Panel administracyjny - > Zawartość - >Banery - > Akcje (po prawej stronie konkretnego banneru)  

- > Zarządzaj banerami w grupie 
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Zarządzanie banerami w grupie w panelu administracyjnym 

 

KROK 2: WYMIANA BANERU 

Chcąc wymienić baner należy przy wybranym banerze wejść w Akcje (po prawej stronie) - > Edytuj. 

Następnie otworzy się podgląd ustawień banera, w którym należy wymienić plik graficzny. Do tego celu 

używamy opcji Zmień. 

 

Edycja baneru w panelu administracyjnego 

 

Po załadowaniu się nowego pliku, klikamy opcję Zapisz w prawym, górnym rogu ekranu. 

W instrukcji został przedstawiony przykład podmiany jednego baneru na całą szerokość na stronie 

głównej. Pozostałe banery należy podmieniać w ten sam sposób. Jeżeli zdecydujemy się zrezygnować  

z któregoś baneru na platformie można go „wyłączyć” zmieniając jego status na niewidoczny. 
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Jak dodać nowy baner do wybranej grupy banerów? 
 

Do grupy banerów można dodać kolejne, poza tymi, które już są dodane przy uruchomieniu platformy. 

Przykłaadem może być baner na stronie głownej. Domyślnie składa się on z  3 banerów na całą 

szerokość strony. Istnieje możliwość, aby przewijało się ich więcej. Jeżeli chcemy dodać kolejną 

przewijającą się grafikę należy wybrać opcję Banery - > Akcje (po prawej stronie konkretnego banneru)  

- > Zarządzaj banerami w grupie - > Nowy baner 

 

Liasta banerów w grupie w panelu administracyjnym 

 

Dodawanie nowego baneru w grupie w panelu administracyjnym 
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Baner mobile: 

Aby banery na platformie poprawnie wyświetlały się na różnych urządzeniach mobilnych, należy dodać 

taki sam plik zarówno w oknie pt. „Plik graficzny” oraz poniżej w oknie pt. „Plik graficzny mobile”. 

 

Dodawanie baneru mobile w panelu administracyjnym 

 

Elementy 

Moduł opisany w dziale Pozostałe konfiguracje – „Jak włączyć pop up na platformie inTradus?” 

Menedżer plików 

To moduł, w którym przechowywane są pliki wykorzystywane w szacie graficznej systemu  

oraz dodatkowe pliki, które doda administrator systemu. Do każdego pliku można pobrać ścieżkę  

URL, aby osadzić plik  

w wybranym miejscu (np. w opisie produktu, jako dokumenty/grafiki dostępne w stopce systemu). 

W menedżerze plików można wymienić logo platformy, podmieniając plik logo.png.  

 

Menedżer plików w panelu administracyjnym 
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Menu 

W module Menu każde menu jest osobnym, rozwijamym drzewem, którym można zarządzać.  

Każdy z elementów wybranego menu może zostać edytowany, przesuwany (drug&drop) w ramach menu, 

co zkutkuje zmieną kolejności elemenów lub usunięty. 

 

 

Moduł Menu w panelu administracyjnym 

 

Jeśli chcemy dodać nowe elementy do istniejącego menu, wybieramy opcję +Dodaj pozycję menu  

na górze strony. 

 

Lista menu w panelu administracyjnym 

 

Do menu możemy dodawać strony, które wcześniej stworzyliśmy w module Zawartość -> Strony. 

Dodatkowo system pozwala na dodanie odwołania do innej witryny (adres URL) lub na dodanie pustej 

pozycji menu, która rozdziela linki przerwą w ramach danej kolumny. 
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Dodawanie pozycji w menu w panelu administracyjnym 

 

Zakładaka Dane tłumaczone nie jest w liniach inTradus Start na ten moment wykorzystywana. 

Strony 

W panelu CMS można budować wielopoziomowe menu zawierające strony z treścią. Tutaj możesz 

stworzyć strony z treścią np. o firmie, regulamin, polityka prywatności, dostawy i płatności, kontakt. 

 

Moduł Strony w panelu administracyjnym 

Dodawanie strony 
 

W celu dodania strony należy wejść w moduł Zawartość -> Strony. W oknie głównym pojawi się opcja 

Akcje. Po kliknięciu wybierz Dodaj stronę. 
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DANE PODSTAWOWE 

 

Edycja strony w panelu administracyjnym 

Podczas dodawania nowej strony należy określić: 

• nazwę strony - będzie ona nazwą wewnętrzną, przydatną dla użytkowników panelu 

administracyjnego. Nie jest to nazwa pokazywana klientom i kontrahentom. 

• menu - wybrać z dostępnych opcji, gdzie dokładnie dana strona ma się pojawić. 

• typ - określić typ strony. Typ można określić tylko raz przy tworzeniu, w razie pomyłki trzeba 

usunąć stronę i stworzyć nową z własciwym typem. Nie da się edytować typu strony  

po jej utworzeniu. 

• czy strona jest aktywna - aby pokazała się w systemie, musi być oznaczona jako aktywna, 

• widoczność - czy będzie widoczna dla niezalogowanych, dla b2b czy dla b2c.  

W zależności od modelu wdrożenia linii Start, możesz korzystać z poszczególnych opcji 

widoczności. Jeśli np. masz jedynie platformę B2B, oznaczanie widoczności dla klientów  

B2C nie wywoła żadnego skutku. 

Uwaga: Pole Dane rozszerzone powinno pozostać puste. Nie jest to miejsce na treść strony.  

Treść należy dodać w zakładce Treść strony. 

Typy stron  

System inTradus pozwala na tworzenie różnych typów stron: 

• Standardowa – zwykła strona z treścią 

• Strona „Jak kupować?” – nie jest obsłużony w linii Start 

• Regulamin – strona dedykowana do stworzenia regulaminu systemu. 
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• Polityka prywatności – strona dedykowana do stworzenia polityki prywatności systemu. 

• Formularz kontaktowy – strona wzbogacona o formularz kontaktowy. 

• Zaawansowany szablon - nie jest obsłużony w linii Start 

 

MULTISTORE 

Linie Start nie działają w modelu multistore, ta zakładka nie będzie dla Ciebie przydatna. 

 

TREŚĆ STRONY 

• Adres strony - adres URL, który stworzony zostanie automatycznie po zapisaniu strony  

z określonym nagłówkiem. Nie można samodzielnie ustalać/uzupełniać adresu URL. 

• Metattag title - to możliwość dodania opisu strony (title), który pokazuje się w wynikach 

wyszukiwania oraz po najechaniu na zakładkę z otwartą stroną w przeglądarce.  

Znacznik ten ma kluczowe znaczenie w kontekście pozycjonowania strony, powinien  

być uzupełniony, jeśli zależy Ci na SEO. 

• Nagłówek - najważniejszy element strony, czyli jej nazwa widoczna dla klientów /kontrahentów  

w menu. Na jego podstawie powstanie również adres URL strony. 

• Treść strony - może być dodana za pomocą edytora WYSWIG lub w postaci kodu HTML. 

• Metatag Description - krótki opis strony, który ma znaczenie dla pozycjonowania strony,  

oraz pokazuje się klientom w wyszukiwarce, na liście wyników wyszukiwania. 

• Metatag Keywords - słowa kluczowe, które kiedyś miały znaczenie dla SEO, obecnie  

nie jest to czynnik pozycjonujący, można to pole pozostawić puste. 

Zmienne 

Moduł zmienne daje możliwości wprowadzenia zmian lub nowych elementów w istniejącym szablonie. 

Warto zapoznać się z zawartością wszystkich zmiennych i dokonać w nich zmian, jeśli dane,  

które są domyślnie wprowadzone w systemie wymagają korekty np. kontaktowy numer telefonu czy adres. 

 

Zmienne mogą zatem służyć np.  

• Do przechowywania danych kontaktowych i adresowych  

• Do umieszczenia mapy na stronie kontaktu 

• Do dodania grafik w stopce systemu 

• Do określenia meta tagów 

Pełna lista zmiennych znajduje się w module, wzraz z nazwą, która wskazuje na ich zastosowanie 

oraz z informacją jakie dane są w niej wprowadzone np. wartość tekstowa, kod HTML itp. 

Jak zmienić informacje w stopce? 
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NAZWA FIRMY: 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout - Stopka - Kontakt - Nazwa firmy 

(start_layout_footer_contact_companyname) -> Edytuj  

 

Edycja Stopki - Kontakt - Nazwa firmy w panelu administracyjnym 

Nazwę firmy wpisujemy w polu wartość [pl] z oznaczeniem – wartość tekstowa. 

Ściezki dostępu do pozostałych zmiennych w stopce, które zmieniamy w ten sam sposób: 

ULICA: 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout - Stopka - Kontakt - Ulica 

(start_layout_footer_contact_street) -> Edytuj  

 

KOD POCZTOWY I MIASTO: 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout - Stopka - Kontakt - Kod pocztowy i miasto 

(start_layout_footer_contact_street) -> Edytuj  
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TELEFON: 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout - Stopka - Kontakt – Telefon 

(start_layout_footer_contact_phone) -> Edytuj 

 

ADRES E-MAIL: 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout - Stopka - Kontakt - E-mail  

(start_layout_footer_contact_email ) -> Edytuj 

 

Jak zmienić nazwę firmy w bloku Copyright w stopce? 

 

Nazwa firmy w bloku Copyright w stopce na platformie 
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Nazwa firmy w bloku Copyright w stopce w panelu administracyjnym 

 

Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Layout – Nazwa fimr y w bloku Copyright w stopce 

(layout_copyright_company) -> Edytuj 

Jak zmienić nazwę zgody na regulamin? 

Będzie dotyczyła użytkownika niezalogowanego w przypadku składania zamówienia i znajdować  

się  będzie pod danymi do zamówienia jako zgoda na regulamin. 

 

 Nazwa zgody na Regulamin w podsumowaniu zamówienia na platformie 
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Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Checkbox z regulaminem na stronie zamawiania 

(checkout_regulations_checkbox) -> Edytuj 

 

Checkbox z regulaminem na stronie zamawiania w panelu administracyjnym 

Jak zmienić numer telefonu pod formularzem szybkiego kontaktu? 

 

Numer telefonu na formularzu szybkiego kontaktu na platformie 

Zmienna będzie dotyczyła użytkownika zalogowanego i znajdować się będzie pod formularzem szybkiego 

kontaktu. 
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Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Zapytaj o produkt - Layout - Sidebar - Numer 

telefonu w formularzu szybkiego kontaktu (layout_sidebar_quick_contact_phone) -> Edytuj 

 

Numer telefonu w formularzu szybkiego kontaktu w panelu administracyjnym 

Jak zmienić treść zgody na przetwarzanie danych po zapytaniu o produkt? 

 

Treść zgody na przetwarzanie danych po zapytaniu o produkt na platformie 
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Ścieżka dostępu: PA -> ZAWARTOŚĆ -> ZMIENNE -> Zapytaj o produkt - Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (product_question_form_agreements_personal_data) -> Edytuj 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w panelu administracyjnym 

Pozostałe konfiguracje 

Pliki xml z cenami dla klienta 

Dostepny od pakietu Start 3. inTradus Start daje możliwość udostępniania aktualnych danych o Twoim 

asortymencie w formie pliku XML. Po konfiguracji po stronie zespołu inTradus Start plik znajdzie się 

bezpośrednio na pulpicie wybranego kontrahenta.  
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Plik XML na pulpicie kontrahenta na platformie 

 

 Nadawanie tej możliwości działa w oparciu o cechę przypisaną na kartotece klienta w systemie ERP. 

Obowiązuje limit 15 kontrahentów (przy większej liczbie należy się zgłosić do zespołu inTradus Start – 

start@intradus.pl. Limit wynika z faktu, że mechanizm ten obciąża serwer i zwiększenie limitu będzie 

wymagało zwiększenia zasobów serwera, więc również opłaty abonamentowej). Jeżeli cecha zostanie 

przypisana do więcej niż 15 użytkowników, żaden z użytkowników nie będzie miał wygenerowanego pliku 

XML.Plik XMLaktualizowany jest automatycznie raz na dobę. 
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Plik XML zawiera dane o produkcie takie jak:  

• symbol, 

• EAN, 

• nazwa, 

• cena netto i brutto indywidualna dla zalogowanego klienta, 

• waluta, 

• dostępność (jako dokładny stan magazynowy), 

• jednostka miary, 

• opis. 

 

 

Plik XML z cenami dla klienta na platformie 
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Jak umożliwić klientom zamawianie w innych walutach niż PLN? 

Waluty w Subiekcie nxo PRO wyliczane są na podstawie kursu NBP z nia poprzedniego. 

Działania jakie należy wykonać w Subiekcie nexo PRO: 

 

1. Na kartotece klienta, zakładka – Handel należy uzupełnić pole - Domyślna waluta na 

dokumencie, w której klient ma mieć możliwość przeglądania oraz zamawiania asortymentu. 

  

 

 

 

 

2. W ostatnim kroku trzeba przesłać na skrzynkę start@intradus.pl informację w jakich walutach 

platform ma umożliwić prezentację oraz zamawianie asortymentu. 
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Jak włączyć okno pop up na platformie inTradus? 

Aby włączyć pop up dostępny na platformie należy dokonać jego konfiguracji w module Zawartość - 

Elementy 

 

Lista elementów dynamicznych w panelu administracyjnym platformy 

 

Element pop up dostępny w całym systemie należy skonfigurowac według potrzeb pod przyciskiem Akcje  

-> Skonfiguruj. Nie należy dodawać nowego elementu. 

 

W Konfiguracji instancji elementu należy Edytować warunek: 

 

Lista elementów dynamicznych w panelu administracyjnym platformy 
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Konfiguracja warunku w elemencie typu CMS 
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• Typ wyświetlania obiektów: 

Należy wybrać typ okno modalne (pop up). Grupa banerów – nie jest obsłużone w linii Start 

• Typ okienka modalnego: 

- modal czasowy (po określonym czasie) – pojawi się na platformie po czasie jaki określimy w polu - 

Opóźnienie ładowania modala (w sekundach), 

- modal przed zamknięciem zakładki/przeglądarki – pop up pojawi się po najechaniu na zamknięcie 

zakładki lub przeglądarki (krzyżyk). 

• Po ilu dniach można ponownie pokazać modal użytkownikowi – należy określić liczbę dni, po 

których pop up wyświetli się ponownie na platformie. Wpisując wartość 0 – raz zamknięty pop up 

już więcej się nie wyświetli danemu użytkownikowi.  

 

• Widoki systemu, w których modal ma być widoczny: 

- wszystkie widoki – pop up wyświetli się dla zalogowanego użytkownika w katalogu produktów  

po zalogowaniu, 

- wybrane widoki – pop up wyświetli się na karcie produktu,na którą przejdzie klient po zalogowaniu.  

Lista produktów nie jest obsłużona w linii Start: 

 

• Nazwa warunku – należy wprowadzić nazwę modala (widoczna będzie tylko w panelu 

administracyjnym). 

• Jeśli obiekt typu – należy ustawić „wyświetlaj zawsze i wszędzie”. Oglądana kategoria produktów 

lub produkty producenta nie są obsłużone w linii Start. 

 

• Modal przeznaczony do wyświetlania grafiki – należy wybrać tak, jeżeli w edytorze poniżej będzie 

zamieszczona grafika. 

 

• Opóźnienie ładowania modala – należy określić czas (w sekundach) po jakim pop up ma się 

pojawić na platformie. 

 

• W edytorze należy wpisać tekst pop up lub dodać grafikę. 

 

http://www.insolutions.pl/


Instrukcja inTradus Start INTEGRATED WITH PASSION 

 

89 

 

www.insolutions.pl   //   www.b2bnastart.pl 

   //   www.intradus.pl 

• Status – należy ustawić na aktywny. 

 

 

Element pop up na platformie 
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Jak włączyć na karcie produktu symbol u dostawcy? 

Aby wyświetlać na karcie produktu symbol u dostawcy należy uzupełnić go na kartotece asortymentu  

w Subiekcie nexo PRO – zakładka Dostawy. 

 

Symbol u dostawcy na kartotece asortymentu w Subiekcie nexo PRO 

 

Symbol u dostawcy pojawi się na kartotece produktu na platformie inTradus: 

 

Symbol u dostawcy na kartotece produktu na platformie inTradus 

Pole – Średni czas dostawy w Subiekcie nexo PRO nie jest obsłużone w platformie inTradus. 

  

http://www.insolutions.pl/


Instrukcja inTradus Start INTEGRATED WITH PASSION 

 

91 

 

www.insolutions.pl   //   www.b2bnastart.pl 

   //   www.intradus.pl 

Konfiguracja prezentowania stanów magazynowych 

Widoczność stanów magazynowych jest definiowana podczas etapu wdrożenia platformy B2B. 

Pokazywanie stanów jest analogiczne dla wszystkich klientów korzystających z platformy. 

 

Formy wyświetlania stanów magazynowych: 

• Ikona + tekst 

 

Stany magazynowe na listach towarów na platformie w formie ikona + tekst 

 

Zakresy wartości poszczególnych stanów przy ustawieniu opcji: Ikona + tekst 

• Dużo – pokazuje się jak produkty są na stanie. 
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• Brak – pokazuje się przy zerowym stanie produktów. 

• Mało – definiujemy w polu „Stan minimalny” w kartotece towaru w zakładce „Miary”. 

 

Ikona „Mało” definiowana będzie w oparciu o ustawienie ilości minimalnej na kartotece produktu  

w Subiekcie nexo. Platforma inTradus wyświetli sumę ilości minimalnej ze wszystkich magazynów. 

 

 

Ilośc minimalna na kartotece produktu w Subiekcie nexo PRO 

 

Ikona „na zamówienie” – wyświetla się przy produktach z wybraną przez klienta cechą (prosimy o 

wysłanie nazwy cechy). Możliwe jest wyświetlenie terminu dostępności towaru, jeżeli na dokumencie ZD 

jest wypełniona termin realizacji. 

• Dokładna ilośc towaru: 

 
Stany magazynowe na listach towarów ina platformie w formie dokładnej ilości towaru 
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Modyfikacje stopki systemu 

Nazwy kolumn w stopce zmienić można z poziomu panelu administracyjnego, w module Menu. 

 

 

Nazwy kolumn w stopce na platformie 

 

W module Menu każdy element stopki jest osobnym, rozwijamym drzewem, którym można zarządzać. 

Modyfikacjom podlaga nazwa kolumny oraz zawartość (linki wyświetlane w ramach danego menu  

w stopce). 

 

Nazwy kolumn w stopce w panelu administracyjnym 
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Każdy z elementów wybranego menu może zostać edytowany lub usunięty. 

Jeśli chcemy dodać nowe elementy do istniejącego menu, wybieramy opcję +Dodaj pozycję menu  

na górze strony. 

Do menu możemy dodawać strony, które wcześniej stworzyliśmy w module Zawartość -> Strony. 

Dodatkowo system pozwala na dodanie odwołania do innej witryny (adres URL) lub na dodanie pustej 

pozycji menu, która rozdziela linki przerwą w ramach danej kolumny.  

Zakładaka Dane tłumaczone nie jest w liniach inTradus Start na ten moment wykorzystywana.  

 

Dodawanie pozycji Menu w panelu administracyjnym 

 

Chcąc zmienić zawartość kolumn (dodać w kolumnach dodatkowe elementy np. grafikę), należy 

wykorzystać poniższe Zmienne:  

 

Zmienne zawartości kolumn w panelu administracyjnym 

 

Tu znajdziesz np. grafikę z demo - Przelewy24, którą możesz usunąć lub wymienić. 
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Grafika Przelewy24 na platformie 

Zmiana treści na dole strony głównej: 

Ścieżka dostępu: 

Tłumaczenia - > Komunikaty - > Wkleić w wyszukiwarkę: layout.footer.payment.fulfilment  

- > Po znalezieniu wpisać tłumaczenie własne. 

 

 

Treść na dole strny głównej w panelu administracyjnym 
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Moduł handlowca 

Moduł handlowca w linni START dostępny jest od pakietu 2.  

Funkcjonalność umożliwi pracownikom zalogowanie w kontekst klienta co pozwoli na: 

• złożenie zamówienia w imieniu klienta, 

• dodanie produktów do ulubionych w imieniu klienta, 

• podgląd dokumentów oraz stanów rozliczeń. 

 

UTWORZENIE DLA HANDLOWCA KONTA W PANELU DMINISTRACYJNYM 

W celu dodania nowego użytkownika panelu administracyjnego należy wybrać z menu po lewej stronie 

Konfiguracja -> Użytkownicy panelu. W oknie głównym pojawi się Akcja: Dodaj użytkownika. 

Co należy zrobić? 

1. Uzupełnić nazwę użytkownika oraz określić jego rolę (administrator lub zwykły użytkownik). 

2. Określić powiązanie użytkownika panelu z użytkownikiem systemu ERP. To pole jest 

obligatoryjne, jeśli chcemy korzystać z modułu handlowca (w systemach B2B). Opiekun klienta 

będzie mógł wejść w kontekst klientów przypisanych do niego w systemie ERP). Jeśli użytkownik  

nie jest handlowcem, nie wybieramy użytkownika powiązanego z ERP, gdyż może to skutkować 

ograniczeniami w widoczności klientów dla tego użytkownika. 

3. Uzupełnić wszystkie pozostałe dane (tylko pole numer telefonu oraz zdjęcie jest 

nieobowiązkowe). 

4. Określić status użytkownika jako aktywny. 

Po kliknięciu Zapisz i zamknij pojawi się on na liście użytkowników panelu administracyjnego. 
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Dodawanie konta handlowca w panelu administracyjnym 

NADAWANIE UPRAWNIEŃ DLA HANDLOWCA 

Nadawanie uprawnień jest kluczowe, ponieważ bez przyznanego uprawnienia  

do przynajmniej jednego modułu, użytkownik nie będzie miał możliwości zalogować się do panelu. 
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Po wdrożeniu platformy zespół inTradus tworzy użytkownika administracyjnego dla Państwa firmy,  

który ma przypisany zakres uprawnień odpowiedni dla wybranego pakietu. Z tego zakresu administrator 

powinien nadawać uprawnienia utworzonym przez siebie użytkownikom.  

Za pomocą kolumny Akcje możesz edytować dane użytkownika, przyznawać i odbierać dostęp  

do poszczególnych modułów. Platforma umożliwia dostosowanie uprawnień użytkowników do ich potrzeb, 

aby ich panel administracyjny był odpowiednio dostosowany. 

Aby handlowcy mogli logować się w kontekst przypisanych do siebie klientów powinni mieć nadany 

dostęp do modułu Uzytkownicy Sprzedaży. 

 

 

Nadawanie uprawnień do modułów dla handlowca w panelu administracyjnym 

Istnieje możliwość, aby handlowiec widział kartoteki wszystkich klientów plantformy lub tylko tych, których 

ma przypisanych w systemie ERP. 
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Jeżeli handlowiec ma widzieć tylko swoich klientów, należy zgłosić potrzebę ustawienia takiej konfigurcji 

zespołowi inTradus wiadomością email na skrzynkę: start@intradus.pl 

 

PRZYPISYWANIE OPIEKUNA NA KAROTECE KONTRAHENTA W SYSTEMIE NEXO PRO 

Ściezka dostępu: 

Kartoteka klienta -> Zakładka CRM – opiekun podstawowy 

 

 

Kartoteka klienta w Subiekcie nexo PRO 
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Handlowiec może zalogować się w kontekst klienta ściezką: 

Sprzedaż -> Użytkownicy -> tutaj pojawi się lista wszystkich klientów platformy lub tylko tych przypisanych  

do handlowca (w zależności od wyboru konfiguracji) -> Wejdź w kontekst (pod prawym przyciskiem 

myszy) 

 

 

 

Logowanie w kontekst klienta przez handlowca w panelu administracyjnym 

Jak wyświetlić dane opiekuna handlowego na koncie kontrahenta  

w platformie B2B? 

 

Każdy kontrahent może mieć przypisanego do siebie opiekuna handlowego na platformie B2B.  

Dzięki tej funkcji może w każdej chwili skontaktować się z handlowcem, jeśli zachodzi taka potrzeba.  

Imię i nazwisko handlowca, adres e-mail i numer telefonu znajduje się na belce z podsumowaniem 

danych o dokumentach i zamówieniach: 
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Opiekun handlowy na platformie 

 

Aby dane pojawiły się w pełni wyświetlone w systemie inTradus należy wykonać kilka czynności: 

1. Przypisać użytkownika w panelu administracyjnym do użytkownika w Subiekt nexo PRO. 

2. Uzupełnić numer telefonu dla tego użytkownika. 

3. Upewnić się, że użytkownik jest przypisany jako opiekun na kartotece kontrahenta. 

Punkt 1 i 2 uzupełniamy w panelu administracyjnym, w module Użytkownicy panelu. Tylko administrator 

ma możliwość oglądania tego modułu i dodawania/edytowania użytkowników panelu. 
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Dodawanie konta handlowca w paneiu administracyjnym  
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Jak uruchomić zamawianie w jednostkach ułamkowych? 

Platforma inTradus pozwala na dodawanie do koszyka towarów w jednostkach ułamkowych. Aby włączyć  

taką możliwość należy w panelu administracyjnym wejść w Konfiguracja Systemu Start -> Parametry 

systemu -> Zamówienia. 

Trzeba zaznaczyć checkbox Czy zezwalać na dodawanie do koszyka w jednostkach ułamkowych? 

Następnie należy wpisać liste jednostek miar przy których będzie możliwe zamawianie ilości ułamkowych. 

Jednostki te trzeba rozdzielić średnikiem. 

Jak wykonać import zdjęć towarów z FTP? 

W celu zaimportowania zdjęć z serwera FTP, należy je odpowiednio nazwać wg klucza: 

• jeśli chcemy dodać tylko jedno zdjęcie do towaru to jego nazwa powinna być symbolem towaru  

z Subiekta/Navireo (czyli np. symbol.jpg) 

• jeśli chcemy dodać więcej niż jedno zdjęcie do towaru, to zdjęcie główne powinno zostać 

oznaczone nazwą w postaci symbol_1, a pozostałe zdjęcia: symbol_2, symbol_3 itd. 

Po przygotowaniu zdjęć logujemy się do panelu administracyjnego - moduł Sprzedaż -> Produkty  

i tam wybieramy nad listą opcję Akcje -> Importy -> Importuj zdjęcia z FTP. 
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Lista produktów – Akcje  w panelu administracyjnym 

 

Następnie uzupełniamy dane do serwera. W przypadku, kiedy produkty już wczesniej miały dodane 

zdjęcia, określamy, czy mają zostać usunięte, czy też nie. 

Wskazujemy też katalog na serwerze ftp. Ważne, aby w katalogu były zdjęcia a nie np foldery i dopiero  

w nich zdjęcia. W takim przypadku zdjęcia z folderów się nie zaimportują. 

Jak skonfigurować towary wariantowe? 

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją Producenta: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-

pomoc_techniczna/4618,subiekt-nexo-jak-stworzyc-modele-i-warianty-towarow.html 

Po wykonaniu kroków z powyższej instrukcji towary wariantowe będą prezentowane na platformie  

w ten sposób: 

 

Lista towarów na platformie inTradus 
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Kartoteka produktu wariantowego na platformie inTradus 
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Jak prowadzić działania SEO? 

Poniżej prezentujemy opis elementów strony, które wspierają pozycjonowanie platform linii START. 

 

Cała witryna 
 

Meta title dla całej witryny  - można go skonfigurować w module Zmienne -> main_page_title 

  

Zalecenia: 

• Tytuł strony powinien mieć maksymalnie 70 znaków ze spacjami; 

• Jest najważniejszym elementem SEO Twojej witryny; 

• Ma ogromny wpływ na CTR (klikalność w wynikach wyszukiwania, czyli na to, jak wiele osób 

przejdzie do Twojej strony); 

• Powinien zawierać słowa kluczowe, na których Ci zależy. Im szybciej pojawi się słowo kluczowe, 

tym lepiej (ma ono większą wagę w pozycjonowaniu) 

  

Meta adescription dla całej witryny - można go skonfigurować w module Zmienne -> 

main_page_description 

  

Zalecenia: 

• Wpływa na klikalność i wyszukiwanie organiczne - działa jak treść reklamy i ma przekonać 

użytkownika, żeby wszedł na Twoją stronę. 

• Powinien zawierać słowa kluczowe. Im szybciej pojawi się słowo kluczowe, tym lepiej  

(ma ono większą wagę w pozycjonowaniuMeta tagi do stron z treścią 

  

Można je uzupełniać dla każdej strony z treścią. Wprowadzamy je w zakładce Treść strony, w ramach 

edycji lub tworzenia konkretnej strony (moduł Strony). Do uzupełnienia mamy: 

• Meta title 

• Meta description 

• Meta keywords (ten znacznik nie ma już od dawna wpływu na pozycjonowanie, można pominąć 

jego uzupełnianie, gdyż nie wpłynie to na działania SEO). 

Zalecenia: 

• Meta tagi powinny być oryginalne i unikalne (nie powinny się powtarzać w ramach całej witryny); 

• Powinno umieszczać się je na każdej podstronie; 
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• Opisy powinny wzbudzać zainteresowanie; 

 

Meta tagi na stronie produktu 
 

Metatag Description [pl] - możliwość wprowadzenia w zakładce SEO w module Produkty, po wejściu  

w konkretny produkt. 

Metatag Keywords [pl] - możliwość wprowadzenia w zakładce SEO w module Produkty, po wejściu  

w konkretny produkt. 

 

Struktura nagłówków na stronie  
  

Strony z treścią: 

• Strony z treścią mają osadzony tytuł w znaczniku H1, zgodnie z dobrymi praktykami SEO. 

• Osoby dodające treść na stronach powinny używać nagłówków H2, H3 itd. podczas tworzenia 

zawartości stron, aby w pełni wykorzystać potencjał strony pod kątem pozycjonowania.  

Nie powinny już posługiwać się kolejnym nagłówkiem H1, gdyż byłoby to niezgodne  

z zaleceniami. W treści powinny pojawić się również odpowiednie słowa kluczowe, pogrubienia, 

wypunktowania itp. (zgodnie z dobrymi praktykami tworzenia treści przyjaznych  

dla wyszukiwarek). 

  

Strona produktu 

• Strony z produktami mają osadzoną nazwę produktu w znaczniku H1, zgodnie z dobrymi 

praktykami SEO. 

• Osoby dodające opis do produktu powinny używać nagłówków H2, H3 itd. podczas tworzenia 

zawartości stron, aby w pełni wykorzystać potencjał strony pod kątem pozycjonowania.  

Nie powinny już posługiwać się kolejnym nagłówkiem H1, gdyż byłoby to niezgodne  

z zaleceniami. W opisie powinny pojawić się również odpowiednie słowa kluczowe, pogrubienia, 

wypunktowania itp. (zgodnie z dobrymi praktykami tworzenia treści przyjaznych  

dla wyszukiwarek). 

  

Karta produktu - adres URL (budowa): 

Alias (URL) – jest generowany automatycznie. 

Budowany w oparciu o nazwę produktu zgodnie z zasadami: 
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W aliasie dopuszczalne są: 

• litery alfabetu łacińskiego, 

• cyfry, 

• znak myślnika "-". 

 

Pozostałe znaki zostaną automatycznie usunięte lub zastąpione dopuszczalnymi odpowiednikami. 

W przypadku wystąpienia automatycznej ingerencji systemu zostanie wyświetlony stosowny komunikat 

zawierający listę zmodyfikowanych znaków. 

Metatag Description [pl] - możliwość wprowadzenia w zakładce SEO w module Produkty, po wejściu  

w konkretny produkt. 

Metatag Keywords [pl] - - możliwość wprowadzenia w zakładce SEO w module Produkty, po wejściu  

w konkretny produkt. 

Przydatne narzędzia, które polecamy: 

Planer słów kluczowych Ads: https://adwords.google.com/intl/pl_pl/home/tools/keyword-planner/ 

Google Trends: https://trends.google.pl/trends/ 

Działania serwisowe 

Co zrobić, jeśli dane nie przesyłają się między Subiektem a inTradus 

Start? 

Najczęstszą przyczyną problemu z przesyłaniem danych jest wyłączenie usługi inTradus Replicator, która 

odpowiada za proces wymiany danych. 

UWAGA: Jeśli w Twoim przypadku miała miejsce aktualizacja Subiekta GT, Subiekta nexo PRO  

lub Navireo - wybierz ponownie bazę ERP w aplikacji inTradus zainstalowanej na serwerze.  

 

Dla Subiekta nexo PRO dodatkowo musisz ponownie uruchomić system Subiekt nexo PRO  

na serwerze (użytkownik, który został podany podczas wdrożenia systemu inTradus  

do korzystania z licencji Sfery). 
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Aplikacja inTradus zainstalowana na serwerze – wybranie bazy 

 

Aby sprawdzić, jaka jest przyczyna problemu, wykonaj wszystkie poniższe działania: 

1. Uruchom aplikację inTradus - Service Application na serwerze. Sprawdź jaki jest status usługi 

przesyłania danych: Prawidłowy status usługi jest określony jako "Uruchomiona (uruchamiana 

automatycznie)". 

 

Aplikacja inTradus zainstalowana na serwerze – sprawdzenie usługi 

 

Jeśli status wskazuje na to, że usługa jest "Zatrzymana" - oznacza to, że dane nie są przesyłane a usługę 

trzeba uruchomić. 
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Wejdż w Narzędzia administracyjne Windows -> Usługi i znajdź na liście inTradus Replicator. Następnie 

kliknij w opcję Uruchom. 

 

Aplikacja Usługi Windows 

 

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja inTradus Server Application jest zakmnięta, w przeciwnym 

wypadku otrzymasz komunikat, że "Usługa uruchomiła się, a następnie zatrzymała". 

 

Aplikacja Usługi Windows - komunikat 

 

Jeśli aplikacja inTradus Server Applikation jest zamknięta, to po kliknięciu w opcję Uruchom w usłudze 

inTradus Replicator, pojawi się komunikat o poprawnym uruchomieniu. Od tego momentu dane będą  

prawidłowo przesyłać się między platformą a systemem ERP. 
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2. Jeśli usługa jest uruchomiona a dane nie przesyła się, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 

Właściwości: 

 

Aplikacja Usługi Windows inTradus Relicator – właściwości 

 

• W zakładce – Ogólne upewnij się, że Typ uruchomienia usługi to – Automatycznie (opóźnione 

uruchomienie): 

 

Właściwości Aplikacji Usługi Windows inTradus Relicator – Ogólne 
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• W zakładce - Logowanie dokonaj weryfikacji czy usługa jest uruchomiona na użytkowniku 

administracyjnym: 

 

Właściwości Aplikacji Usługi Windows inTradus Relicator - Logowanie 

• W załadce – Odzyskiwanie upewnij się, że reakcje na błędy usługi skonfigurowane są jak  

na screenie poniżej: 

 

Właściwości Aplikacji Usługi Windows inTradus Relicator -Odzyskiwanie 
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3. Jeśli wszystkie poprzednie kroki zostały wykonane, a dane nadal nie przesyłają się prawidłowo, 

wyeksportuj Dziennik zdarzeń: 

Podgląd zdarzeń -> Dzienniki systemu Windows -> Aplikacja 

Po prawej stronie ekranu wybierz - Filtruj bieżący dziennik. 

 

Dziennik zdarzeń systemu Windows 

Następnie zaznacz wszystkie Poziomy zdarzeń: Krytyczne, Ostrzeżenie, Pełne, Błąd, Informacje oraz 

wyszukaj i wybrać Źródła zdarzeń: inTradus Replicator oraz Replikator 

 

Dziennik zdarzeń systemu Windows - filtrowanie 

Po naciśnięciu OK dziennik zdarzeń zostanie wyfiltrowany. Zapisz odfiltrowany plik dziennika jako. 

 

Zapisany plik prześlij na skrzynkę start@intradus.pl 
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