
Zbuduj swoją ofertę na podstawie bazy Zbuduj swoją ofertę na podstawie bazy 
produktów. Informacje o produktach produktów. Informacje o produktach 
mogą być synchronizowane z systemami mogą być synchronizowane z systemami 
magazynowymi takimi jak WF-MAG. Po magazynowymi takimi jak WF-MAG. Po 
ogłoszeniu wyników przetargu uzupełnij ogłoszeniu wyników przetargu uzupełnij 
informacje o ofercie konkurencji – będzie informacje o ofercie konkurencji – będzie 
dostępna przy tworzeniu kolejnej oferty.dostępna przy tworzeniu kolejnej oferty.

Korzyści:Korzyści:
Baza wszystkich przygotowanych i złożonych ofert

Workflow oferty – ścieżka akceptacji uzależniona od wartości oferty

Baza oferty składanych przez konkurentów

Możliwa integracja z systemami magazynowymi – automatyczny import informacji o 
produktach oraz kontrahentach

Przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs

Pozwala na systemową analizę składanych ofert 

Dostosuj ofertę do możliwości swoich oraz konkurencji

System Obsługi PrzetargówSystem Obsługi Przetargów
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Oferta dzielona jest na pakiety artykułów. Artykuły wybierane są z bazy danych, która może być 
synchronizowana z oprogramowaniem magazynowym (informacje o cenie artykule i cena zakupu). 
System tworzy też bazę ofert konkurencji, do wykorzystania w układaniu nowych ofert oraz analizach.

Oferta dzielona jest na pakiety artykułów. Artykuły wybierane są z bazy danych, która może być 
synchronizowana z oprogramowaniem magazynowym (informacje o cenie artykule i cena zakupu). 
System tworzy też bazę ofert konkurencji, do wykorzystania w układaniu nowych ofert oraz analizach.

Oferty konkurencji można analizować na poziomie oferty, pakietu ofert, artykułu.
Oferty konkurencji można analizować na poziomie oferty, pakietu ofert, artykułu.

Zakładka raport porównawczy prezentuje 
dodatkowe porównanie naszej oferty z 
konkurencją

Nazwa pakietu

Data utworzenia oferty

Filtrowanie 
wg pakietu

Cena ofertowa * ilość

Nazwa produktu

Automatycznie 
nadany numer oferty

Czy jest to oferta do 
przetargu, czy zwykła

Firma kupująca, 
wybrana z bazy 
kontrahentów

Wskazanie handlowca 
zajmującego się tą 
ofertą

W przypadku wygrania 
przetargu – okres 
obowiązywania umowy

Lista załączonych 
plików

Oferta dzielona 
jest na pakiety

Wybór oferowanego 
artykułu

Koszt artykułu (cena 
zakupu/wytworzenia+ryzyk
o kursowe+transport)

Podanie 
ilości 

Cena 
ofertowa

Obliczenie wartości

Obliczenie 
marży

Jaka była wartość ofert 
konkurentów

Dodatkowe uwagi do 
oferty na produkt

Historia statusów 
oferty

W wypadku 
przegrania, wskazanie 
kto wygrał przetarg

Wskazanie 
konkurencji

Suma kosztu oferty

Marża sumaryczna

Suma wartości 
oferty

Informacje o kursach walut 
z którymi była sporządzona 
oferta

Oferowana ilość
Nasza cena ofertowa za 
sztukę

Nasza marża

Cena ofertowa za 
sztukę konkurenta

Różnica w cenie 
naszej i konkurenta

Procentowa różnica w 
cenie naszej i konkurenta

Informacje o 
następnym 
konkurencie
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Do każdej firmy można dołączać  listę osób kontaktowych.
Do każdej firmy można dołączać  listę osób kontaktowych.

Adres

Rodzaj – lista osób 
może zawierać nie 
tylko pracowników, 
ale np. informacje o 
firmach 
współpracujących

W razie kontaktów 
zagranicznych można 
podać znajomość 
języków

Baza kontrahentów zawiera dane wszystkich firm – odbiorców, dostawców oraz konkurentów. Baza 
kontrahentów może być importowana z innych systemów.

Baza kontrahentów zawiera dane wszystkich firm – odbiorców, dostawców oraz konkurentów. Baza 
kontrahentów może być importowana z innych systemów.

Nazwa firmy

Adres wraz z 
ikonkami do 
wydruku etykiet na 
koperty/paczki

Eksport listy osób do 
pliku .xls

Lista osób kontaktowych
Ikonka dodawania 
nowej osoby do firmy

Dane osoby

Firma do której 
przypisana jest 
osoba

Dane kontaktowe

Powiązania między dokumentami są widoczne w postaci ikonek lupy. Każdy formularz otwierany jest 
w oddzielnym oknie – dzięki temu można szybko podejrzeć szczegółowe dane, po czym powrócić do 
podstawowego formularza. Tak działa cały interfejs systemu.

Powiązania między dokumentami są widoczne w postaci ikonek lupy. Każdy formularz otwierany jest 
w oddzielnym oknie – dzięki temu można szybko podejrzeć szczegółowe dane, po czym powrócić do 
podstawowego formularza. Tak działa cały interfejs systemu.

Nazwa skrócona 
firmy

Rodzaj kontrahenta
Ryzyko walutowe

Stosowane przez firmę 
terminy płatności

Stosowane przez firmę 
terminy dostawy

Koszt transportu 
(procent ceny)

Dodatkowe 
informacje o firmie

Zapisanie zmian Usunięcie firmy z bazy danych

Ikonka otwierająca 
stronę firmy

Zapisanie zmian Usunięcie z bazy danych
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Artykuły dzielone są na kategorie. Baza artykułów może być uzupełniana w SOP, bądź importowana z 
innych systemów. W chwili dodania artykułu do oferty tworzona jest kopia informacji o nim – wszelkie 
późniejsze zmiany wprowadzane są tylko do nowych ofert.

Artykuły dzielone są na kategorie. Baza artykułów może być uzupełniana w SOP, bądź importowana z 
innych systemów. W chwili dodania artykułu do oferty tworzona jest kopia informacji o nim – wszelkie 
późniejsze zmiany wprowadzane są tylko do nowych ofert.

Nazwa artykułu

Zapisz zmiany

Wskazanie dostawcy z 
bazy kontrahentów

Nasz numer 
katalogowy

Na zakładce „Oferty konkurencji” dostępna jest lista znanych ofert konkurentów na ten produkt – 
na podstawie informacji o tym co oferowała konkurencja w przetargach. 

Na zakładce „Oferty konkurencji” dostępna jest lista znanych ofert konkurentów na ten produkt – 
na podstawie informacji o tym co oferowała konkurencja w przetargach. 

Usuń produkt

Dodatkowy opis

Nasz całkowity 
koszt

Producent – nazwa 
wpisywana 
tekstowo

Opis zawartości opakowania

Cena z naszego katalogu

Możliwe jest szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy – 
zmiana pól na formularzach, kontrola dostępu, integracja z istniejącymi 
w firmie systemami.

Możliwe jest szybkie dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy – 
zmiana pól na formularzach, kontrola dostępu, integracja z istniejącymi 
w firmie systemami.

Numer katalogowy 
producenta

Producent – nazwa 
wpisywana 
tekstowo

Przypisanie do kategorii

Nazwa produktu

Nazwa konkurenta
Dla kogo była  
przygotowana oferta

Cena konkurencji na 
ten produkt w 
danym przetargu

Nasza cena w tamtym 
przetargu

Data utworzenia oferty, z 
której pochodzi informacja

Kliknięcie na wiersz 
spowoduje otworzenie 
oferty z której pochodzą 
informacje

Eksport danych do pliku .xls
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