
Podstawowa instrukcja obsługi Portalu B2B 
firmy TIZ Implements



Wpisujemy adres strony internetowej B2B 
w przeglądarce internetowej

b2b.tizimplements.net



Bez zalogowania mamy dostęp do katalogu 
produktów online, aktualności i bazy wiedzy



Wyszukiwarka – szybki i 
prosty sposób 
odnajdywania 

produktów po kodzie TIZ



Aktualności – dział w którym umieszczamy informacje o wszelkich 
nowościach, nowych produktach, promocjach i wydarzeniach.



Baza wiedzy – dział obejmujący wiedzę z zakresu obróbki skrawaniem, teorię skrawania, 
techniki obróbki, porady oraz przykłady.



Katalog narzędzi – tu znajdują się wszystkie 
produkty oferowane przez TIZ Implements



Po kliknięciu w zakładkę 
NARZĘDZIA rozwija się 
lista z kategoriami



Po wybraniu interesującej nas kategorii 
(w tym przypadku „Frezy monolityczne”) 
wyświetli się lista produktów z tej 
kategorii 



Widać że w danej kategorii 
znajduje się 8894 produktów. W 

celu odnalezienia szukanego 
produktu należy uaktywnić filtr.



Po kliknięciu w przycisk 
„Filtruj” otwiera nam się 

okno filtrowania 



Po zaznaczeniu cechy 
(w tym przypadku 

„średnicy skrawania”) 
wyświetla nam się 

dodatkowa kolumna 
z wartościami cechy 



Po zaznaczeniu wartości  
„Ø10mm” filtr ogranicza liczbę 

wyświetlanych produktów i 
system wyświetla tylko te, 
które posiadają średnicę 
skrawania równą 10mm 

533 Produkty



533 produkty to nadal dużo 
dlatego zaleca się wybranie 

dodatkowych cech np. 
promień naroża R1,5mm 

– filtr ponownie ograniczy 
liczbę wyświetlanych 

produktów
19 Produktów



Na sam koniec wybierzemy jeszcze 
„materiał zastosowanie” aby 
zawęzić wyświetlanie do 1 strony.

7 Produktów



Klikamy w obszar poza filtrem co 
spowoduje jego minimalizację 

(FILTR WCIĄŻ BĘDZIE AKTYWNY!!!)



Guzik „Wyczyść filtr” służy 
do wyłączenia filtra, jeżeli 

jest dostępny, oznacza to że 
jest aktywny jakiś filtr.

Podsumowując nasz przykładowy wybór:
Na stronie wyświetlone są wszystkie frezy 
monolityczne mogące obrabiać aluminium 
o średnicy skrawania Ø10mm i promieniu 

naroża R1,5mm.



Jednocześnie można używać 
filtrów wpisywanych z 

klawiatury 



Przy każdym polu tekstowym możliwy 
jest wybór rodzaju filtra. Wartością 
domyślną jest filtr „Zawiera”



Dopisując w kodzie katalogowym 
„UCX”, otrzymamy wyniki które 
spełniają poprzedni filtr oraz te które w 
swoim kodzie posiadają zwrot „UCX”.

Filtry wprowadzane z klawiatury oraz 
filtry z listy wyboru sumują się.



Cechy produktów widoczne 
są w kolumnach, aby 

zobaczyć więcej wartości 
należy użyć suwaka  



Po zawężeniu dostępnych 
produktów, mamy możliwość:

Dodać 
produkt do 
porównania

Dodać 
produkt do 

koszyka

Porównać 
produkty



Dodać 
produkt do 

koszyka

W każdej chwili możemy 
przejść do koszyka przez 

kliknięcie ikony z koszykiem



Po naciśnięciu w kod katalogowy lub 
zdjęcie produktu wchodzimy do widok 

szczegółowy konkretnego produktu



Zdjęcie
Schemat

Galeria np.: 
parametry; 
inne zdjęcia



Cechy 
wymiarowe

Cechy 
dodatkowe

Przewijamy w dół



Załączniki 

Produkty powiązane 
np.: uchwyty, 

akcesoria dodatkowe

Przewijamy w dół



Aby uzyskać dostęp do 
większej liczby funkcji (wysłać 

zapytanie lub zamówienie) 
należy się zalogować 

Jeżeli nie mamy konta 
należy się zarejestrować 



Wprowadzamy 
login i hasło 

Klikamy zaloguj



Po zalogowaniu znika 
przycisk zaloguj i 

widoczna jest nazwa 
użytkownika



Dostajemy dostęp do 
panelu kontrahenta

Procesy zakupowe
Reklamacje

Narzędzia powierzone
Obsługa magazynów 

Zasoby



Chat do szybkiego kontaktu 
z pracownikami TIZ

Panel poczty 
wewnątrz B2B



Ustawienia konta:
Zmiana hasła
Profil osobisty 

Profil firmy



Po naciśnięciu ikony „Koszyk” 
wchodzimy do panelu koszyka



Możemy wyczyścić koszyk lub 
zapisać go do ponownego 

wykorzystania w przyszłości



Klikamy zapisz koszyk w 
celu wykorzystania go 

w przyszłości



Wpisujemy nazwę 
np. „Do formy 

F654321” i klikamy 
Zapisz



Naciskając przycisk „Moje 
koszyki” przechodzimy do 

zapisanych koszyków



Wybieramy typ filtru 

Wybieramy 
interesujący nas koszyk 

i zaznaczamy go



Po zaznaczeniu jednego lub kilku 
interesujących nas koszyków klikamy 

„Dodaj do bieżącego koszyka” aby 
dodać zapisane elementy do 

głównego koszyka



Można też wyszukiwać narzędzia 
poprzez funkcję „Skonfiguruj zestaw” 

Występuje ona wszędzie tam gdzie 
narzędzia składają się z kilku 

elementów system ułatwi nam 
dobranie pasujących do siebie 

elementów.



Można zacząć dobierać zestaw z 
każdego z widocznych na liście 

poziomów. Konfigurując nóż tokarski 
zaczynamy od wyboru oprawki.

Filtr 



Wybrana 
oprawka

Na liście pozostały 
tylko oprawki, do 
których pasują te 
same płytki co do 
noża wybranego. 



Wybrana 
oprawka

Na liście będą 
znajdowały się tylko 

te płytki, które 
pasują do wcześniej 
wybranej oprawki

Po wybraniu oprawki 
przechodzimy do 
kategorii płytek



Wybrana 
oprawka

Wybrana 
płytka

Teraz gdy mamy wybrane elementy zestawu 
pozostaje nam zdecydować czy chcemy:

1. Wysłać zapytanie
2. Złożyć zamówienie

3. Dodać do koszyka i rozpocząć dobieranie 
następnego zestawu po naciśnięciu 

przycisku „Nowy zestaw” 



Gdy wybrane zostały wszystkie 
potrzebne produkty należy 

rozpocząć nowy proces 
zakupowy klikając na przycisk 

„Nowy proces zakupowy”



Wariant 1.
Zapytanie np. o cenę w 
tym przypadku na 154 
sztuk frezów bo tyle 

narzędzi jest w koszyku



Pełny proces składa się z czterech etapów  
( Zapytania  Ofert  Zamówienia  Faktury ) 

Status 
procesu



Opiekun procesu 
Osoba która 

będzie zajmowała 
się naszym 
zapytaniem

Numer procesu



Opis jest ważny dla osoby przygotowującej ofertę 
im więcej informacji tym oferta zostanie 

przygotowana szybciej

Tytuł ułatwia odnalezienie zapytania oferty w przyszłości  



W każdej chwili można dodać 
więcej produktów do zapytania



Jeżeli zapytanie nie dotyczy 
bezpośrednio produktów 

katalogowych warto dodać 
załącznik obrazujący problem



Po wypełnieniu zapytania 
klikamy wyślij do wyceny i 

czekamy na powiadomienie w 
systemie o zmianie statusu 
(Jeżeli wyrazimy zgodę w 

ustawieniach profilu także 
powiadomienie email lub sms)



Gdy zostanie przygotowana 
oferta zostanie wyświetlone 

powiadomienie 



Status procesu

W każdej chwili można 
wcisnąć w menu 

„Procesy zakupowe” aby 
podejrzeć statusy 

Klikamy w pole 
„Edytuj” aby 

przejść do 
procesu



Zakładka oferty

Akceptacja oferty

Wydruk oferty

Historia procesu



Historia Procesu



Opis oferty

Warunki oferty

Przewijamy w dół



Klikamy Akceptuj 
aby zaakceptować 

ofertę



Klikamy „Generuj zamówienie” w momencie gdy 
chcemy zamówić produkty 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 
niektórych ofert czas dostawy może się zmienić 
jeżeli nie wygenerujemy zamówienia od razu po 

akceptacji oferty



Wariant 2.
Zamówienie 

Pomijamy wtedy etap 
zapytania i oferty



Zakładka Zamówienie

Po wygenerowaniu zamówienia osoba 
odpowiedzialna za zamówienia w firmie 
może jeszcze anulować zamówienie lub 

przesłać je do realizacji 

Możemy zamówić część poprzez 
usunięcie elementów z zamówienia

Możemy zmienić liczbę sztuk



Status procesu

W każdej chwili można 
wcisnąć w menu 

„Procesy zakupowe” aby 
podejrzeć statusy 

Aby wysłać 
Zamówienie do 

realizacji klikamy 
„Edytuj”



Wariant 3.
Klikamy zakładkę 

„Procesy zakupowe”

Klikamy „Nowy proces zakupowy” 
aby wysłać zapytanie lub zamówienie



Wariant 1.

Wariant 2.

Niezależnie od tego czy mamy produkty w 
koszyku czy nie możemy rozpocząć proces 

zakupowy.
Produkty możemy wybrać w następnym 

etapie.



W zakładce „Reklamacje” 
możemy obserwować 

status reklamacji

Klikamy guzik 
„Dodaj 

reklamację” aby 
zgłosić problem



Wybieramy numer faktury i 
klikamy „Zgłoś reklamację”

W następnym kroku 
opisujemy problem



Aby przejść do 
wiadomości klikamy 

ikonę „Koperta” a 
następnie „Skrzynka 

odbiorcza”



Na liście kontaktów widzimy 
opiekunów oraz 

współpracowników



Lub dwukrotnie klikamy w 
kontakt

Aby utworzyć nową 
wiadomość klikamy w guzik 

„Nowa wiadomość” 



Uzupełniamy treść 
wiadomości

Wpisujemy Tytuł 
wiadomości

Jeżeli potrzeba 
dodajemy załącznik

Klikamy guzik „Wyślij wiadomość” 
aby wysłać wiadomość



Wiadomość wysłana pojawi się na 
liście w skrzynce nadawczej



Gdy nadejdzie wiadomość zwrotna 
otrzymamy powiadomienie



W powiadomieniu widzimy czego 
dotyczy wiadomość 

Klikamy aby zobaczyć szczegóły



System poczty jest prosty i dzięki temu 
nigdy nie ma problemu z odnalezieniem 

osoby do kontaktu a wiadomości 
dotyczące produktów i zamówień 

znajdują się w jednym miejscu



Czat pozwala na szybki kontakt z 
biurem obsługi klienta 



Klikamy w imię i nazwisko 
pracownika aby otworzyło się 

okienko rozmowy

Wpisujemy treść i wciskamy 
wyślij aby rozpocząć chat



W przypadku gdy firma TIZ 
udostępni narzędzia na testy, opis i 
przebieg testów będzie widoczny w 
zakładce „Narzędzia powierzone”



Gdy Kontrahent ma umowę depozytu z 
firmą TIZ w zakładce „Obsługa 

magazynów” są widoczne stany 
magazynowe oraz prowadzone jest 

rozliczanie magazynu



W zakładce „Zasoby” jest dostęp do 
systemu plików online gdzie udostępniane 

są materiały firmy TIZ a także w tym 
miejscu można przechowywać własne 

prywatne(ukryte przed pozostałymi 
użytkownikami) katalogi i pliki aby były 

zawsze dostępne online



Dziękujemy 
i życzymy bezproblemowego korzystania 

Portalu B2B firmy TIZ Implements
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