PLATFORMA B2B – INSTRUKCJA
Z myślą o zapewnieniu większego
komfortu Klientom Bruk-Bet PV
i usprawnieniu procesu składania
zamówień oddajemy w Państwa
ręce PLATFORMĘ B2B dostępną
pod adresem kalkulator.bbpv.pl.

REALIZACJA

ZAMÓWIENIE
WYBÓR

Narzędzie to skierowane jest
głównie do firm. Pozwala szybko
sprawdzić stan magazynowy,
wykonać wstępną kalkulację,
złożyć zamówienie i monitorować
stan jego realizacji.
Znajdują się tutaj również
informacje o aktualnych ofertach
i promocjach.

Poniższy SPIS TREŚCI pozwala na wybranie konkretnego
podrozdziału związanego z funkcjonowaniem PLATFORMY B2B.
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REJESTRACJA I LOGOWANIE
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Przed pierwszym logowaniem do PLATFORMY B2B należy wypełnić formularz rejestracyjny. Jest on
dostępny po wejściu na stronę kalkulator.bbpv.pl, a następnie wybraniu Utwórz konto pod przyciskiem
Zaloguj.

Po przekierowaniu na podstronę Rejestracja należy dokładnie uzupełnić formularz wpisując IMIĘ,
NAZWISKO oraz NAZWĘ UŻYTKOWNIKA (NAZWĘ FIRMY). Następnie proszę dodać E-MAIL, NUMER
TELEFONU, MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY, ULICĘ, NUMER DOMU i NUMER LOKALU oraz NIP. Chcąc w
pełni korzystać z możliwości PLATFORMY B2B należy też wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.

Prosimy o staranne wypełnienie poszczególnych rubryk, uzupełnienie formularza
rejestracyjnego wymagane jest tylko raz.
Po uzupełnieniu formularza i sprawdzeniu poprawności danych należy wybrać opcję Wyślij.
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WERYFIKACJA DANYCH
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym zostaną zweryfikowane. W trosce o naszych Klientów
sprawdzamy zgodność informacji, po czym odsyłamy potwierdzenie na adres e-mail podany przy tworzeniu
konta. W mailu zwrotnym otrzymają Państwo nadane przez nas HASŁO do konta.
Platforma B2B skierowana jest do aktywnie działających na rynku firm. Jeżeli działalność jest przykładowo
zawieszona – konto nie może zostać utworzone.

LOGOWANIE
Po utworzeniu konta mogą Państwo zalogować się przez główną stronę PLATFORMY B2B kalkulator.bbpv.pl.
W tym celu należy wpisać podany w formularzu rejestracyjnym E-MAIL oraz otrzymane na adres e-mail
HASŁO.
Można zaznaczyć opcję NIE WYLOGOWUJ MNIE, która jest praktyczna w przypadku, kiedy dostęp do
komputera ma tylko jeden Użytkownik i nie chce kilkukrotnie logować się do PLATFORMY. Wtedy
wylogowanie nastąpi po ręcznym wybraniu tej opcji.
Po wybraniu przycisku Zaloguj przejdą Państwo do głównej strony PLATFORMY B2B.

U góry znajdują się zakładki PROJEKT, MOJE DOKUMENTY oraz LISTA TOWARÓW, które opisane są w dalszej
części INSTRUKCJI.
Chcąc wylogować się z PLATFORMY B2B należy wybrać przycisk WYLOGUJ w prawym górnym rogu.

INFORMACJE O KONCIE
Dane Użytkownika PLATFORMY B2B można znaleźć po kliknięciu w podany przy rejestracji E-MAIL
znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. W tej zakładce umieszczone są dokładne informacje o
Użytkowniku – NAZWA, E-MAIL, ROLA. Poniżej znajduje się NAZWA FIRMY.
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PROJEKT
Ta zakładka pozwala na pełne zaprojektowanie i dobranie komponentów instalacji fotowoltaicznej.
Kalkulator nie tylko obliczy moc instalacji, ale też cenę i wagę poszczególnych towarów. Automatycznie
dobierze między innymi długość profili montażowych czy odległość między mocowaniami.

DANE INSTALACJI
Tworząc nowy projekt warto rozpocząć od nadania mu odpowiedniej NAZWY, która pozwoli w przyszłości
łatwiej odszukać dany szkic. Przykładowe nazwy: Dom jednorodzinny Tarnów-Piaskówka, Gospodarstwo
w Smęgorzowie, Garaż Kowalscy Warszawa.

Poniżej nazwy należy wpisać KOD MIASTA, który dotyczy umiejscowienia instalacji fotowoltaicznej.
PAMIĘTAJ O ZAPISANIU PROJEKTU PRZED OPUSZCZENIEM STRONY!

WYBÓR PANELI
Pierwszym towarem, jaki trzeba wybrać przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej jest panel solarny. Na
początku należy wytypować kategorię – BIPV, BEZRAMKOWE, POLIKRYSTALICZNE czy MONOKRYSTALICZNE.

Od tego zależy, jaka będzie lista produktów dostępnych w kolejnym formularzu.
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Po wybraniu konkretnego rodzaju panelu PLATFORMA B2B automatycznie pokazuje dane takie, jak pełna
NAZWA, KOD towaru, GRUPA, ale też CENA i WAGA. Użytkownik ma też podgląd na STAN MAGAZYNU, co
pokazuje czy towar będzie dostępny „od ręki”.

Między NAZWĄ a CENĄ dostępna jest opcja wybrania liczby paneli. Można ją zwiększać znakiem

lub

zmniejszać . Od ilości towaru zależna jest automatycznie naliczana CENA, WAGA, a w przypadku paneli
także MOC INSTALACJI.
Chcąc poznać pełne dane wybranych produktów należy odnaleźć opis, szczegóły techniczne i dokumenty,
które dostępne są poniżej formularza z wybranym towarem. Wystarczy rozwinąć/kliknąć odpowiedni tekst.

WYBÓR POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW
TOWARY FOTOWOLTAICZNE
W sposób podobny do wyboru paneli należy wytypować kolejne komponenty instalacji fotowoltaicznej.
Chcąc uzupełnić projekt o Falownik należy kliknąć przycisk DODAJ, wybrać kategorię, wytypować firmę
a następnie konkretny produkt.

Ponowne kliknięcie przycisku DODAJ spowoduje dołożenie kolejnego towaru z danej kategorii. Przycisk jest
dostępny poniżej danych o wybranym wcześniej produkcie.
Usunięcie wybranego już urządzenia z projektu jest możliwe przez kliknięcie przycisku
z pełną nazwą produktu, który chcemy odrzucić.
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przy formularzu

W ten sposób do projektu instalacji fotowoltaicznej można dołożyć FALOWNIKI, ZABEZPIECZENIA,
ZŁĄCZNIKI MC4, OPTYMALIZERY, KANAŁY INSTALACYJNE, KABLE SOLARNE, PRZEWODY INSTALACYJNE,
PSZLE CZY MOCOWANIA OPTYMALIZERÓW.

KALKULATOR
W tej części projektu można sprawdzić automatyczne obliczenia na podstawie wybranych wcześniej
elementów planowanej instalacji fotowoltaicznej. To RODZAJ INSTALACJI, DŁUGOŚĆ PROFILI, WYMIARU
PANELU, ORIENTACJA MONTAŻU, ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY MOCOWANIAMI. Można jednak wprowadzić własne
poprawki.
Należy też ustalić UKŁAD PANELI.

TOWARY MONTAŻOWE I ELEMENTY UZIEMIAJĄCE
Kolejną częścią projektu jest wybranie typu dachu, na którym mają być zamontowane panele. Następnie
Użytkownik dobiera KLEMY, ŚRUBY, NAKRĘTKI, WPUSTY, PROFILE, ŁĄCZNIKI, UCHWYTY. Wybór jest
dokonywany tak, jak w przypadku TOWARÓW FOTOWOLTAICZNYCH. Podobnie z ELEMENTAMI
UZIEMIAJĄCYMI.
PAMIĘTAJ O ZAPISANIU PROJEKTU PRZED OPUSZCZENIEM STRONY!

PODSUMOWANIE
Po wyborze potrzebnych elementów instalacji fotowoltaicznej można przejść do sekcji PODSUMOWANIE.
Znajdują się tutaj wybrane w projekcie produkty, ich ogólna liczba, waga oraz zsumowana cena.

Jeżeli liczba użytych komponentów jest niezgodna z wyliczeniami kalkulatora – użytkownik zostanie o tym
poinformowany przy PODSUMOWANIU.
Uwagi do projektu są oznaczone symbolem

.

Jeżeli jesteś zadowolony z wybranych produktów i ich liczby wybierz przycisk
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NAWIGACJA
Sprawne przemieszczanie się pomiędzy sekcjami projektu jest możliwe za pomocą listy dostępnej po lewej
stronie od formularza. To nie tylko odnośniki do danych produktów. Na bieżąco uzupełniana jest liczba
poszczególnych elementów użytych przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej.

IMPORTOWANIE LISTY PRODUKTÓW
Możliwe jest przygotowanie listy produktów, która zostanie zaimportowana, a dane w formularzu zostaną
uzupełnione automatycznie.

W tym celu należy wczytać plik formatu .csv zawierający dwie kolumny: kod produktu i liczbę jednostek
produktu. Przykład:
Kod produktu, Ilość jednostek produktu
Produkt 1,
100
Produkt 2,
50

Kod produktu musi się znajdować w pierwszej kolumnie, a liczba produktu w drugiej. Importowane są tylko
produkty – informacje takie, jak nazwa projektu i kod miasta trzeba wprowadzić ręcznie.
Domyślnym separatorem kolumn jest przecinek i domyślnie pierwsza linia pliku jest ignorowana. Oba te
ustawienia można zmieniać w panelu ustawień klikając w przycisk plus
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MOJE DOKUMENTY
REALIZACJA PROJEKTÓW

Zakładka MOJE DOKUMENTY znajduje się w górnej części strony. Użytkownik może tutaj podglądnąć
stworzone projekty, sprawdzić które są OCZEKUJĄCE, a które na przykład REALIZOWANE. Chcąc wprowadzić
zmiany należy wybrać przycisk
usunięty.

przy danym projekcie. Z kolei po kliknięciu

projekt zostanie

Można również wybrać opcję Wyślij do zatwierdzenia. Po czym projekt trafi do sekcji OCZEKUJĄCE.
Złożenie projektu w systemie B2B nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Każdy
projekt musi zostać potwierdzony.
Specjaliści Bruk-Bet PV oraz Bruk-Bet SOLAR decydują czy projekt będzie ZATWIERDZONY czy ODRZUCONY.
Trafi wtedy do odpowiedniej sekcji w dziale MOJE DOKUMENTY.
Projekt może również zostać przeniesiony do zakładki WYGASŁE, jeżeli przez dłuższy czas nie będzie
Wysłany do zatwierdzenia.
Co dzieje się z projektem po zatwierdzeniu? Można to sprawdzić w sekcji REALIZOWANE.
Użytkownik może też pobrać wystawione FAKTURY czy podejrzeć swoje KONTO.

FAKTURY
Tutaj użytkownik znajdzie listę dokumentów handlowych takich, jak faktury, korekty faktur, faktury
zaliczkowe z możliwością pobrania.
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LISTA TOWARÓW
Z aktualną ofertą i promocjami można zapoznać się po wybraniu zakładki LISTA TOWARÓW w górnej części
strony.

Dostępne produkty można przeglądać wybierając konkretne kategorie z listy. Chcąc ją rozwinąć wystarczy
wybrać opcję Otwórz wszystkie grupy. Użytkownik może wrócić do pierwotnej wersji spisu klikając
w Zamknij wszystkie grupy.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PLATFORMA B2B NIE TYLKO ZNACZNIE UŁATWI KOMPONOWANIE INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZACIEŚNI WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY NASZYMI FIRMAMI.
ZESPÓŁ BRUK-BET PV

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
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