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Szanowni Państwo,

Patrycja
Sass-Staniszewska,
Izba Gospodarki
Elektronicznej

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce poradnik „Poradnik e-Commerce
Polska: Open Source oraz dedykowane rozwiązania technologiczne”.
Publikacja zawiera porady profesjonalistów z branży e-commerce,
inspirujące case studies oraz liczne wskazówki na temat prowadzenia
i rozwoju sklepu online. Poradnik jest cennym źródłem wiedzy dla
przedstawicieli sklepów internetowych, jednak skorzystają z niego również
te osoby, które dopiero myślą o założeniu e-biznesu. Artykuły zostały
przygotowane przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej,
doświadczonych praktyków w zakresie rozwiązań technologicznych
w e-commerce.
Zapraszamy również Państwa do wspólnego tworzenia i rozwijania
polskiej branży e-commerce. Wierzymy, że mając podobne potrzeby
w zakresie aktywności takich jak regulacje prawne, badania trendów,
wypracowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne
w kontekście rzeczywistych wyzwań branży, możemy wspólnymi siłami
rozwiązywać najważniejsze problemy.
Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej branży
e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania
legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów
w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej
oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Izba wspiera
rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie, dzięki
wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu
i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu
działalności gospodarczej. Wspieramy też przedsiębiorców (zwłaszcza
małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz
rozwiązań technologicznych.
Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze ﬁrm związanych
z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem ﬁrm zrzeszonych w Izbie. W związku z powyższym,
zapraszamy do przystąpienia do Izby Gospodarki Elektronicznej
i wypełnienia wniosków członkowskich:
http://ecommercepolska.pl/pl/100-3355-zostan_czlonkiem_e_izby

www.ecommercepolska.pl
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O autorach
Roman Baluta, ORBA
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie
zawodowe zdobył współpracując z takim ﬁrmami
j a k Ac c e nt u re , P K P C a rg o , P W P W SA , I n Po st S . A .
Doświadczenie międzynarodowe rozpoczął podczas studiów
w Paryżu oraz pracy w USA. Od 2010 roku współtworzy
nagradzany start-up Sheepla. W roku 2011 otworzył własną
ﬁrmę ORBA, ecommerce software house, która obecnie
współpracuje z wiodącymi ﬁrmami na rynku polskim oraz
zagranicznym. Od 2 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Izby
Gospodarki Elektronicznej. Aktywnie współtworzy rynek
e-commerce w Polsce, biorąc udział w szkoleniowych
wydarzeniach branżowych. Jego specjalistyczna wiedza
e-commerce pozwoliła na wprowadzenie pionierskiego
rozwiązania na rynku - wdrożenie technologii Magento
w chmurze Microsoft Azure.

Marcin Nowak, Softhis
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu. Od 2005 roku
współtworzy osiągnięcia krakowskiego software house
Softhis, który oferuje rozwiązania software oparte na
zaawansowanych technologiach informatycznych
i mobilnych. W 2013 roku Softhis zajął 1 w Polsce i 3 miejsce
w Europie Środkowej w rankingu Deloitte Technology Fast50
CE. Wcześniej pracował w Crowley Data Poland oraz
w Millenium Bank. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, magister nauk politycznych. Wielokrotnie
występował w Polsce i za granicą m.in. na R&D Forum 2015,
targach Cebit 2013, Mobile Trends 2012, Internetbeta 2012
i wielu innych.
Miłośnik futurologii, pasjonat nowoczesnych rozwiązań
informatycznych i technik zarządzania. Wolne chwile
poświęca na muzykowanie i szermierkę.

www.ecommercepolska.pl
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O autorach
Borys Skraba, Bold Brand Commerce
Prezes Zarządu Bold Brand Commerce. Konsultant z 10-letnim
doświadczeniem w pracy agencyjnej oraz prowadzeniu sprzedaży
i organizacji działu sprzedaży w Polsce, jak i za granicą. Absolwent
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Swedish Management
Institute w Sztokholmie. Przez wiele lat współpracował z zarządami
ﬁrm, brał udział w projektach mapowania procesów biznesowych na
działania e-commerce oraz współtworzył strategię marek. Pracował dla
klientów takich jak: IKEA, Castorama, Danone, BNP Paribas, First Data,
Bahlsen, Libet. Jest członkiem – założycielem Izby Gospodarki
Elektronicznej oraz członkiem Sądu e-Izby. Wykładowca Szkoły
e-Commerce Polska i studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. Aktywny prelegent na konferencjach
branżowych: Meet Magento, Kongres eHandlu, eCommerce Trends,
Blueﬀect, E-commerce Development, Retail Connect. Członek Jury
konkursu e-Commerce Polska awards.

Paweł Zieliński, Softhis
PR & Marketing Manager. Od przeszło 3 lat kieruje
komunikacją Softhis, który oferuje rozwiązania software
oparte na zaawansowanych technologiach informatycznych
i mobilnych. W 2013 roku Softhis zajął 1 w Polsce i 3 miejsce
w Europie Środkowej w rankingu Deloitte Technology Fast50
CE. W branży PR i marketingu od 8 lat. Wcześniej pracował
w VARIANT S.A., Grupie Adweb, PRO Media House oraz
w Interia.pl. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, magister kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna. Współautor książki „E-marketing. Współczesne
Trendy. Pakiet startowy”, wydanej przez PWN. Autor wielu
artykułów z dziedziny marketingu, nowych technologii
informatycznych, reklamy i PR.
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CZĘŚĆ I:

Open Source
w e-commerce
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Rozwiązania Open Source
dla sklepów online – korzyści dla
biznesu z wdrożenia rozwiązań
Open Source.

Borys Skraba
Bold Brand Commerce

Istota Open Source
Filozoﬁa Open Source jest prosta: liczy się
swobodny i darmowy dostęp do oprogramowania.
Oznacza to, że programista lub ﬁrma tworząca
oprogramowanie na licencji Open Source
udostępnia je wszystkim zainteresowanym, aby
mogli je dalej rozwijać, wykorzystywać
i modyﬁkować, po czym ponownie upublicznić.
Chociaż większość z nas nie zdaje sobie z tego
sprawy, oprogramowanie Open Source
towarzyszy nam na co dzień. Wystarczy
wspomnieć jedną z najpopularniejszych
przeglądarek Firefox, albo system operacyjny
Android na telefonie. W obu przypadkach mówimy
o rozwiązaniu opartym o otwarty kod źródłowy.
Dlaczego ﬁlozoﬁa Open Source cieszy się
tak dużym powodzeniem?
Jej podstawą jest Internet, który
stał się medium wymiany
i wspierania idei wspólnego
rozwijania oprogramowania
i dzielenia się rezultatami.
Takie podejście zaowocowało
powstaniem społeczności
Open Source, w której rozproszony zespół
deweloperski dba o rozwój projektu, proponuje
zmiany, na bieżąco wykrywa i poprawia błędy
oraz rekomenduje najlepsze rozwiązania.

Pamiętajmy również, że technologie Open Source
nie są pozbawione regulacji prawnych. Aby mogły
swobodnie funkcjonować jako otwarte,
stworzono szereg licencji, których zadaniem jest
m.in. ochrona prawa do dalszego, wolnego
rozwoju licencjonowanego projektu.
Open Source jako czynnik konkurencji
największych korporacji IT
W obecnych czasach Open Source jest
popularnym modelem rozwoju oprogramowania
w największych korporacjach IT. W 2010 roku
dwóch ekspertów zajmujących się ekonomią
innowacji, Josh Lerner i Mark Schankerman,
opublikowało wyniki swoich szeroko zakrojonych
badań empirycznych dotyczących otwartego

oprogramowania . Wynika z nich, że wbrew
stereotypom, większość oprogramowania Open
Source powstaje w komercyjnych ﬁrmach,
oferujących również oprogramowanie zamknięte.

Wszystkie znajdujące się w niniejszym poradniku znaki towarowe i nazwy ﬁrm, zostały użyte jedynie w celu
informacyjnym i są wyłączną własnością tychże ﬁrm.

www.ecommercepolska.pl
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Rozwiązania Open Source dla sklepów
online – korzyści dla biznesu z wdrożenia
rozwiązań Open Source.
Open i Closed Source nie są wobec siebie
w opozycji, a raczej powinno się je postrzegać jako
wzajemnie uzupełniające. Eksperci zwracają przy
tym uwagę, że wielu użytkowników jednocześnie
korzysta z programów, zarówno zamkniętych
(np. systemu operacyjnego Microsoft Windows),
jak i otwartych (np. przeglądarki internetowej
Firefox).

przychodu z darmowego oprogramowania to
między innymi sprzedaż dodatkowych usług:
szkolenie z obsługi, wsparcie klienta, czy dostęp
do dodatkowych rozszerzeń, wtyczek i modułów.
Możliwe jest też wykorzystanie bezpłatnej wersji
Open Source jako zachęty do kupna bardziej
rozbudowanej wersji, dostarczanej na licencji
komercyjnej.

Dla producentów otwartego oprogramowania
istnieje kilka modeli biznesowych. Zazwyczaj obok
darmowego udostępniania oprogramowania
może ono być sprzedawane i wykorzystywane
w sposób komercyjny. Sposób osiągania

Sukces i szybkość rozwoju dużych korporacji IT,
np. Google, IBM, HP, Amazon, Apple pokazuje,
że model oparty o Open Source może być
podstawą konkurencji oraz szybkiego wzrostu
wartości.

www.ecommercepolska.pl
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Open Source w platformach
eCommerce
Istotą Open Source dla biznesu jest wysoka elastyczność, bezpieczeństwo i niezawodność. Dlatego
oprogramowanie Open Source cieszy się niesłabnącą popularnością w branży e-commerce. Na rynku
istnieje wiele ciekawych platform, rozszerzeń, technologii. Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych
systemów sprzedażowych w e-biznesie, wraz z krótkim opisem.
KonaKart
www.konakart.com
System e-commerce przeznaczony dla średnich i dużych
sklepów internetowych. Produkt KonaKart jest własnością DS
Data Systems UK Ltd z siedzibą we Włoszech i Wielkiej
Brytanii.
KonaKart zapewnia bogaty zestaw funkcji umożliwiający skuteczną sprzedaż produktów przez Internet.
Jest to rozwiązanie oparte o Java /JSP/JavaScript/XML z łatwym w użyciu API Java (POJO, SOAP, JSON i RMI), które
pozwalająe-sprzedawcom szybko zintegrować funkcjonalności e-commerce w istniejących systemach. Są dwie wersje
oprogramowania KonaKart: Community Edition (darmowa, do ściągnięcia ze strony KonaKart) oraz Enterprise Extensions
Edition (odpłatna ale oferująca dużo więcej funkcjonalności). Wiele znanych ﬁrm skorzystało z tego systemu, m.in.: Sony,
Apollo Group, Volkswagen, Audi, Tesco, Leroy Merlin.
Liferay
www.liferay.com
Liferay Portal to platforma Enterprise, napisana w Javie,
pozwalająca tworzyć i rozwijać profesjonalne portale
internetowe. Zawiera wbudowany system zarządzania treścią.
Platforma dedykowana jest zarówno dla dużych korporacji, jak i dla małych ﬁrm, organizacji państwowych, czy prywatnych.
Prawie 10-letni okres istnienia Liferay ugruntował pozycję na rynku na całym świecie, a z rozwiązania skorzystały już min.
Lufthansa, Discovery czy Cisco.
PrestaShop
www.prestashop.com
Popularne oprogramowanie sklepu internetowego (ponad
200 tysięcy wdrożeń) stworzone w PHP. Narzędzie posiada
dość intuicyjny panel administracyjny. Oparte jest o znany
system szablonów, zwany „Smarty”. Ponadto, posiada wiele wbudowanych funkcjonalności, które są wystarczające
dla początkujących i średnio zaawansowanych właścicieli e-sklepów. Braki wbudowanych funkcjonalności można
uzupełnić darmowymi lub płatnymi wtyczkami. Oprogramowanie przetłumaczono już na 65 języków. PrestaShop
ma także swoją społeczność programistów wspierających rozwój platformy.
Wszystkie znajdujące się w niniejszym poradniku znaki towarowe i nazwy ﬁrm, zostały użyte jedynie w celu
informacyjnym i są wyłączną własnością tychże ﬁrm.

www.ecommercepolska.pl
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Open Source w platformach eCommerce

OpenCart
www.opencart.com
OpenCart to ciekawa alternatywa dla PrestaShop i bardzo
dobry system dla początkujących i średnio zaawansowanych
właścicieli sklepów. Skrypt pobiera mniej zasobów serwera niż PrestaShop, ale chcąc uzyskać podobną ilość
funkcjonalności co PrestaShop, może się okazać, że wydajność będzie na gorszym poziomie. Mimo to łatwa instalacja,
dobre wsparcie techniczne oraz duża ilość darmowych dodatków stanowią świetną bazę na start biznesu. Możliwość
rozwijania sklepu dają też przejrzysty i estetyczny interfejs sklepu oraz administratora, repozytorium zdjęć, względnie
tanie dodatki oraz aktywna społeczność.
Magento
www.magento.com
M a g e nto j e s t zd e c y d ow a n i e j e d n ą z n a j b a rd z i e j
rozbudowanych i zaawansowanych platform do prowadzenia
sklepów internetowych. To prawdziwy kombajn wśród innych,
darmowych rozwiązań e-commerce. System zbudowany jest na frameworku PHP Zend. Ponad 250 tysięcy wdrożeń
na całym świecie świadczy o niezwykłej popularności platformy, jak również fakt, że w pierwszych 18 miesiącach po jej
udostępnieniu, liczba pobrań systemu przekroczyła milion. Potencjał platformy został zauważony przez największych
graczy i na początku 2011 roku Magento zostało zakupione przez eBay Inc. Dzięki temu Magento zyskało również
wsparcie jednej z największych światowych korporacji, lidera w technologii biznesu, skupiającego marki eBay i PayPal.
Magento oferuje swoim użytkownikom pełną elastyczność, kontrolę nad wyglądem, zawartością i funkcjonalnością
sklepu. Ma nadzwyczaj rozbudowany system analiz, raportowania, zarządzania produktami, wersję mobilną, czy systemy
płatności. Intuicyjny panel administracyjny, bogaty zestaw narzędzi marketingowych, merchandisingowych oraz
zarządzania treścią sprawia, że system dedykowany jest głównie wymagających klientom o dojrzałym biznesie. Dzięki
elastycznej architekturze pozwala budować zaawansowane aplikacje e-commerce. Magento jest alternatywą do
korporacyjnych rozwiązań z najwyższej półki, jak SAP hybris.
Obecnie platforma funkcjonuje w dwóch wersjach licencyjnych, przeznaczonych dla różnych odbiorców: Enterprise Edition
i Community Edition.
Magento Community Edition zostało rozpowszechniane na licencji Open Software (OSL 3.0). Oznacza to, że każdy może
je za darmo pobrać, zmodyﬁkować, użyć i rozpowszechniać na tej samej licencji OSL 3.0. Magento Enterprise Edition
to płatne narzędzie e-commerce dla szybko rozwijających się i dużych przedsiębiorstw. Funkcje tej wersji licencyjnej
pozwalają dostosować zaawansowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb ﬁrmy oraz charakteryzują się zgodnością
z korporacyjnymi standardami bezpieczeństwa i wymiany danych. Jakość poziomu usług gwarantuje umowa SLA.

Wszystkie znajdujące się w niniejszym poradniku znaki towarowe i nazwy ﬁrm, zostały użyte jedynie w celu
informacyjnym i są wyłączną własnością tychże ﬁrm.

www.ecommercepolska.pl
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Jak wykorzystać potencjał
Open Source?
Transparentność w platformach
e-commerce
Jedną z fundamentalnych przewag Open Source
jest jego transparentność, rozumiana na wielu
płaszczyznach. Open Source to przede wszystkim
otwarty kod źródłowy, który podlega weryﬁkacji
i rozwojowi poprzez społeczność. Jakiekolwiek
błędy, braki lub mała wydajność rozwiązania,
zostają szybko wyłapane i upublicznione (w celu
naprawy i dalszego rozwoju). Procedura jawności
i upowszechnienia powodują, że trudno zachować
w tajemnicy niedoskonałości rozwiązania
e-commerce, opartego na licencji Open Source.
A ponieważ każde oprogramowanie ma swoje
słabe strony, wynikające choćby z zastosowanej
technologii, należy liczyć się z występującymi
błędami.
Wybierając Open Source jesteśmy od początku
świadomi słabych i mocnych stron
oprogramowania oraz ewentualnych problemów,
jakie można napotkać. Natomiast producent lub
wydawca oprogramowania komercyjnego nie ma
interesu w tym, żeby komunikować i poddawać
do publicznej dyskusji niedociągnięcia swojego
oprogramowania. Komunikaty marketingowe,
nawet znacznie mijające się z prawdą, będą miały
za zadanie wpłynąć na decyzję zakupową
nieuświadomionego konsumenta. Open Source
jest transparentne. Kod można sprawdzić, jak
i uzyskać obiektywne informacje o jakości oraz
dojrzałości produktu.
Colaboration, czyli przewaga dzięki
współpracy
Oprogramowanie Open Source e-commerce
powstaje dzięki aktywności i zaangażowaniu
w projekt określonej społeczności developerów.

Im większa jest społeczność rozwijająca
oprogramowanie lub jego peryferyjne dodatki,
tym większa ilość doświadczeń oraz wiedzy, która
znajduje swoje odbicie w systemie. Komercyjne
oprogramowanie powstaje w zamkniętych
zespołach, które z deﬁnicji będą ograniczone
ilością członków, ich kompetencjami, a także
doświadczeniami. Współpraca w ramach rozwoju
oprogramowania Open Source to
międzynarodowe doświadczenie wielu osób
pochodzących z różnych krajów, realizujących
odmienne projekty. Taka różnorodność
doświadczeń i wiedzy jest gwarantem jakości
tworzonego rozwiązania.
Współpraca dotyczy także procesu
wdrożeniowego i dostosowania oprogramowania
Open Source e-commerce. Firmy wdrożeniowe,
a g e n c j e , c z y i n te g ra t o r z y s y s te m ó w
w zależności od charakteru oprogramowania,
współpracują nie tylko przy tworzeniu, ale również
p r z y d o s t o s o w a n i u o p r o g ra m o w a n i a .
W przeciwieństwie do wdrożeń dedykowanych,
istniejąca społeczność Open Source pomaga
sobie w jak najlepszym zastosowaniu
i wykorzystaniu platformy, co ﬁnalnie przekłada
się na większe zadowolenie klientów.
Szybki start projektów
Open Source jest często wykorzystywany przez
ﬁrmy do projektów IT, gdzie liczy się czas
uruchomienia projektu. Otwarta forma kodu
umożliwia dostosowanie rozwiązania Open
Source w szybszym czasie, niż tworzenie
go od zera, jako dedykowany projekt. Biorąc pod
uwagę aktualne oczekiwania rynku oraz potrzebę
szybkiego uruchomienia projektu e-commerce,
czas kiedy to nastąpi odgrywa niebagatelną rolę.
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Jak wykorzystać potencjał Open Source?
Open Source jest pod tym względem doskonałym
narzędziem. Pozwala zwyczajnie poprzez szybszy
start projektu wyprzedzić konkurencję.
Integracja jako fundament założeń
U podstaw Open Source leży możliwość integracji
z dowolnym, zewnętrznym systemem. Zazwyczaj
oprogramowanie Open Source e-commerce nie
ma preferencji wydawcy oprogramowania,
z którym będzie się integrować. Rozwiązania
komercyjne są często wydawane przez koncerny
IT, które posiadają w swoim portfolio
uzupełniające systemy np. ERP lub CRM.
Już na etapie architektury, oprogramowanie
e-commerce może zostać przez konkretnego
w y d a wc ę p r z yg otow a n e d o i nte g ra c j i
z wybranym, preferowanym systemem ERP
czy CRM. Open Source natomiast będzie
integrowany z dowolnym systemem, bez względu
na obszar jego funkcjonowania. W rozwiniętych
(dojrzałych) środowiskach IT przedsiębiorstwa,
mamy do czynienia z wieloma rozwiązaniami:
od oprogramowania klasy ERP, przez systemy
kasowe, systemy wsparcia sprzedaży i CRM. Wiele
z nich to Open Source, a część to dedykowane
lub komercyjne rozwiązania. W środowisku,
w którym będą funkcjonować rożne systemy,
oprogramowanie Open Source pozwoli
na dowolną integrację z nimi, a prace wdrożeniowe
w ramach integracji będą zdecydowanie prostsze,
niż próba dostosowania komercyjnego
oprogramowania do rożnych i obcych systemów.
Uwzględniając czas oraz koszty, rozwiązania
e-commerce oparte o Open Source będą w tym
przypadku zdecydowanie tańsze i szybsze
do wdrożenia.
Elastyczność i możliwość dostosowania
Niekwestionowaną przewagą oprogramowania
Open Source jest jego elastyczność. Otwarty kod
pozwala na dostosowanie systemu do dowolnego

projektu i jego modyﬁkację pod założenia
projektowe dowolnego wdrożenia. Taka
elastyczność chroni przed zmieniającymi się
czynnikami zewnętrznymi naszego sklepu online,
które mogłyby spowodować konieczności migracji
systemów oraz czasochłonnych wdrożeń
decymowanych. Dysponując rozwiązaniem
opartym o otwarty kod mamy nieograniczone
możliwości rozwoju.
Bezpieczeństwo, czyli gdzie jest wiedza
o moim systemie e-commerce?
W dzisiejszym świecie bezpieczeństwo systemu
IT jest rozumiane wielopłaszczyznowo. Jednym
z aspektów bezpieczeństwa jest komfort
uniezależnienia się od dostawcy. W realiach
częstych zmian na rynku, przejęć ﬁrm i wycofania
lub migracji oprogramowania, właściciele
e-sklepu muszą mieć na uwadze bezpieczeństwo
swojego oprogramowania.
Istotne są następujące kwestie:
ź Z jakim dostawcą właściciel będzie pracował
i rozwijał swój sklep?
ź Co się stanie, kiedy dostawca przestanie
inwestować w rozwój oprogramowania?
ź W przypadku Open Source, ewentualne
wycofanie się producenta oprogramowania
z jego dalszego wsparcia nie pozbawia
użytkownika supportu - może on być nadal
z powodzeniem świadczony przez ﬁrmy
trzecie.
Kto będzie dostarczał support platformy
Open Source?
Zaawansowane platformy Open Source
są aktualnie wydawane przez duże koncerny IT,
dla których model otwartego oprogramowania
jest modelem biznesowym. W tym modelu ﬁrmy
oferują oprogramowanie Open Source
e-commerce z opcją płatnego supportu, na
przykład eBay - wydawca Magento.
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Jak wykorzystać potencjał Open Source?

Dla użytkowników oznacza to kilka opcji wsparcia
oprogramowania:
ź Support może być dostarczony przez wydawcę

platformy Open Source, w opcji płatnej wraz
z usługą SLA;
ź Support może być dostarczany przez
certyﬁkowanych partnerów, którzy spełniają
kryteria najwyższej jakości wykonywanej pracy.
Ta k i m o d e l p o z w a l a n a w d r o ż e n i e
oprogramowania Open Source z zachowaniem
bezpieczeństwa i gwarancji poprawności
wykonania prac oraz wykorzystania lokalnych
zasobów partnerów. Lokalni partnerzy są
gwarantem doświadczenia w dostosowaniu
platformy e-commerce do wymagań lokalnego
prawa.
Jak obliczyć zwrot z inwestycji w przypadku
Open Source?
Policzenie zwrotu z inwestycji w przypadku
wdrożenia sklepu na platformie e-commerce,
opartej o Open Source, jest niełatwym zadaniem.
W takim rachunku będzie zawsze brakowało
istotnych, niemierzalnych czynników: brak
uzależnienia od wydawcy, elastyczność wdrożenia
i bezpieczeństwo na przyszłość. Jednocześnie,
właśnie te aspekty przekładają się w dużej mierze
na szybki zwrot z inwestycji, czyli uzasadniają
biznesowe wykorzystanie Open Source.

i d o ś w i a d c z e n i a . W y b i e ra j ą c p a r t n e ra
do wdrożenia należy być świadomym, że jakość
wdrożenia będzie determinować partner
(integrator), a nie samo oprogramowanie Open
Source. Niewłaściwie wybrany może stać się
przysłowiowym „wąskim gardłem” całego procesu
wdrożeniowego.
Zaawansowane platformy posiadają programy
certyﬁkacji sprawdzające kompetencje
wdrożeniowe. Dzięki temu możemy mieć
p e w n o ś ć , że w s k a z a n e o s o b y ( ﬁ r my )
przeprowadzą wdrożenie zgodnie z metodologią i
najlepszymi praktykami. O doświadczeniu ﬁrmy
wdrożeniowej świadczy naturalnie portfolio
klientów i przeprowadzonych wdrożeń.
Kiedy wdrożenie Open Source eCommerce
powiedzie się?
Sukces wdrożenia opartego o Open Source
uzależniony jest od wielu czynników. Jednym
z ważniejszych aspektów, poza szeroko
pojętym zapleczem technicznym, jest sama
świadomość klienta, czym jest otwarte
oprogramowanie. Wykorzystanie Open Source
wymaga zaangażowania ﬁrmy w poznanie
ﬁlozoﬁi oraz mocnych i słabych stron tego
oprogramowania. Dzięki temu można odkryć
i zrozumieć jego potencjał. Ponadto projekt
wymaga nierzadko nakładów w postaci
własnych zasobów, które na bieżąco mogą
rozwijać produkt.

Jakie zagrożenia czyhają w Open Source
eCommerce ?
Wdrożenie platformy to praca z odpowiednim
partnerem/integratorem. Popularność rozwiązań
Open Source powoduje,że wiele ﬁrm oferuje

www.ecommercepolska.pl

13

Poradnik e-Commerce Polska: Open Source i dedykowane rozwiązania technologiczne.

Case study
Jedno z największych wdrożeń Magento Enterprise w Europie Środkowej zakończyło się wielkim
sukcesem.Castorama Polska, lider na polskim rynku w branży homeimprovement (ulepszania
warunków mieszkaniowych), zarządzający siecią 70 sklepów pod marką Castoramaw całej Polsce, ma
nową platformę e-commerce.
Dotychczasowy system pełnił rolę uproszczonego katalogu
produktowego. Castorama potrzebowała rozwiązania, które pozwoli na
elastyczną i bezbłędną prezentację wielotysięcznego asortymentu,
jego dostępności i aktualnych cen produktów, niezależnie od ilości
użytkowników na stronie, pory dnia i kontekstu wyszukiwania.
„Zależało nam na tym, aby zapewnić klientom szybki dostęp do
kompletnego katalogu produktów, zawsze aktualną informację na
temat ich dostępności i cen w zależności od wybranego sklepu.
Dlatego system musiał uwzględnić i realizować lokalny aspekt polityki
cenowej” – mówi Michał Russak, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii
Internetowych, Castorama Polska.
Co się udało osiągnąć?
W tej chwili możemy na podstawie naszej lokalizacji, wykrywanej
automatycznie lub określanej przez nas samodzielnie, wybrać
interesujący nas sklep,sprawdzić produkty, ich cenę i dostępność.
Od sierpnia, na terenie Warszawy, dostępna jest także pilotażowa
usługa click&collect, czyli zamów online, odbierz w sklepie
stacjonarnym. Klienci stołecznych sklepów mogą złożyć zamówienie
online, przedpłacić kwotę i w zależności od tego o jakiej porze dokonali
zakupu, już nawet po dwóch godzinach lub wcześniej odebrać je
w sklepie stacjonarnym.
Poważne wyzwanie wydajnościowe
Ze względu na ilość produktów oraz ilość sklepów, dla których
pokazywane są indywidualne ceny i stany magazynowe, uruchomienie
platformy Castorama.pl było wyzwaniem również dla samego systemu
Magento Enterprise.
„Obsługujemy 47 tysięcy produktów, 70 websites, co daje wynikowo
ponad 3 miliony wariantów produktów (mogących posiadać różne
ceny i stany magazynowe). Codziennie aktualizujemy informacje na
temat cen produktów w każdym sklepie. To samo tyczy się stanów

magazynowych, synchronizowanych co 20 minut. Taka ilość danych
do przerobienia wymusiła głęboką, ale skuteczną modyﬁkacje
systemu Magento.” – przyznaje Robert Żochowski, It Director, Bold.
Nowy projekt UX
Nowy serwis Castorama.pl został zaprojektowany z uwzględnieniem
najwyższych standardów UX. Zarówno wersja desktopowa, jak
i mobilna bazuje na niezwykle przemyślanej architekturze ułatwiającej
przeglądanie produktów, tak by klient zorientowany na cenę
i szczegółowy opis asortymentu nie musiał zgłębiać całego interfejsu.
Ponadto wyróżniona została lokalizacja marketu i usprawniona opcja
poszukiwania najbliższego.
Google Search Appliance – system wyszukiwania Google
Castorama.pl jako jeden z kilku polskich serwisów dysponuje silnikiem
Google Search Appliance. Ten najwyższej klasy silnik wyszukujący
zapewnia użytkownikom serwisu nie tylko szybkie i trafne odpowiedzi
na ich zapytania, lecz jest także sprawnym narzędziem
searchandisingowym. Wysokowydajna integracja zapewnia bieżącą
indeksacją ponad3 milinów stron serwisu. Dzięki implementacji GSA
serwis Castorama.pl dołączył do czołówki polskiego Internetu, tak pod
względem technologicznym, jak userexperience.
Dlaczego Castorama wybrała Magento Enterprise?
„Poszukiwaliśmy rozwiązania typu Open Source, które można byłoby
dopasować do naszych indywidualnych potrzeb, ale działającego na
międzynarodowej, uznanej i dobrze sprawdzonej technologii. Dzięki
temu będziemy mogli wykorzystać te rozwiązania również na innych
rynkach, na których działa Grupa Kingﬁsher. Ponadto liczył się czas.
Gdybyśmy budowali system od zera, ten czas byłby znacznie dłuższy.
My startowaliśmy z systemu Magento Enterprise, czyli systemu
przygotowanego do większych rozwiązań, który jest wewnętrznie
zoptymalizowany i posiada szereg funkcjonalności gotowych do tego
typu wdrożenia. Dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo czasu już na
etapie samego projektu.” – dodaje Russak.
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Open Source dla e-commerce
to nie tylko platformy sklepowe
Roman Baluta,
ORBA
Czym jest Open Source?
W obecnym znaczeniu termin Open Source
narodził się pod koniec lat 90-tych, kiedy na fali
działań niezależnych promotorów bezpłatnego
oprogramowania, została utworzona fundacja OSI
(Open Source Initiative - opensource.org), która od
tego czasu wspiera rozwój projektów Open Source
na całym świecie.
Filozoﬁa Open Source narodziła się jednak na
długo przed popularyzacją komputerów. W latach
dwudziestych XX wieku, pomiędzy grupą
producentów samochodów amerykańskich,
wprowadzono otwartą politykę dotyczącą
dokumentacji do zgłaszanych patentów. Dzięki
temu rozwiązaniu przemysł motoryzacyjny stał się
liderem technologicznym w skali światowej.
Oprogramowanie Open Source jest stosowane
w zasadzie w każdej dziedzinie informatyki: od gier
(np. Open TTD - www.openttd.org), następnie
przez pakiety biurowe (Open Oﬃce
www.openoﬃce.org) oraz zaawansowane
narzędzia graﬁczne (Blender www.blender.org)
i oprogramowanie, aż do zastosowań naukowych
(www.osrfoundation.org).
Termin Open Source wykracza jednak poza
obszar IT. Przykładem mogą być prowadzone
na świecie projekty farmaceutyczne w ramach
ﬁlozoﬁi Open Source (otwarte dokumentacje
dotyczące tworzenia leków) oraz takie projekty, jak

Open-Source Cola, który pozwala każdemu
przyrządzić własną wersję Coli na podstawie
sprawdzonego przepisu.
Open Source w e-commerce
W e-commerce rozwiązania Open Source są bardzo
popularne. Dotyczy to zarówno oprogramowania
d o p row a d ze n i a s k l e p u ( P re st a S h o p
www.prestashop.com, Magento magento.com,
Open Cart) jak i innych narzędzi, na których skupimy
się w niniejszym artykule, pomijając temat platform
sprzedażowych.
Silniki wyszukiwania dla e-commerce
Niezależnie od branży oraz wielkości sklepu
internetowego, jednym z kluczowych elementów
nawigacji jest sprawna wyszukiwarka towarów lub
usług na stronie. W przypadku niektórych
segmentów rynku, takich jak motoryzacja czy
sprzedaż biletów lotniczych, oprogramowanie
do wyszukiwania stanowi trzon funkcjonalności
dostarczanej użytkownikowi końcowemu.
E fe k t y w n e w y s z u k i w a n i e i n f o r m a c j i
w obszernym zbiorze danych nie jest procesem
trywialnym. Z uwagi na mnogość danych oraz
sposób, w jaki użytkownicy mogą tworzyć
zapytania, istnieje wiele możliwości realizacji
tego zadania.
Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
internetowego, niezależnie od tego czy jest
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
sprzedawane w modelu Open Source, czy
w ramach zamkniętych licencji, z reguły zawiera
funkcję wyszukiwania. Z punktu widzenia
dostawców tego oprogramowania jest to tyko
jedna z wielu funkcji, które ich oprogramowanie
musi obsłużyć.
Obszar ten daje również możliwość znacznej
poprawy poprzez zastosowanie dedykowanego
oprogramowania do wyszukiwania. Na rynku
d o stę p n e s ą roz w i ą z a n i a ko m e rc y j n e ,
sprzedawane w ramach zamkniętych licencji
komercyjnych (jak np. FactFinder) oraz wiele
projektów typu Open Source.
Czym jest zewnętrzny silnik wyszukiwania?
Zewnętrzny silnik wyszukiwania to samodzielna
aplikacja, która jest w dużej mierze niezależna
od oprogramowania sklepowego. Można sobie
wyobrazić tego typu oprogramowanie, jako
pudełko, do którego wrzucamy zbiór informacji
w określonej strukturze. Wysyłając zapytania
z konkretnymi frazami otrzymujemy bardzo
szybko precyzyjne wyniki.
Ponieważ nadrzędnym celem aplikacji tego
typu jest dostarczanie szybko poprawnych
wyników wyszukiwania, rezultaty ich pracy są
zdecydowanie lepsze niż generyczne moduły
wyszukiwania, stosowane w ramach platform
sklepowych. Chodzi tu zarówno o jakość
wyników, jak i prędkość ich dostarczania.

Aplikacje tego typu, poza standardowymi
funkcjami wyszukiwania, pozwalają na
automatyczną poprawę błędnie wpisanych fraz
wyszukiwania, automatyczne tworzenie
podpowiedzi lub inteligentne strukturyzowanie
wprowadzonych danych, wykorzystywane
do stworzenia nawigacji w sklepie (tzw. Facet
navigation).

Rysunek 1. Schematyczna prezentacja silnika
wyszukiwania.

Do czego można wykorzystać silniki
wyszukiwania?
1. Wyszukiwanie.
2. Kategoryzacja.
3. Filtrowanie (Facets).
4. Podpowiedzi.
5. Korekta (np. błędy ﬂeksyjne, niepoprawnie
wprowadzone nazwy marek).
6. Podświetlanie wyników.
7. Analiza wyszukiwanych fraz.
8. Automatyczna optymalizacja wyników
wyszukiwania.
9. Przeszukiwanie dokumentów PDF oraz
innych „bogatych” treści.

www.ecommercepolska.pl

16

Poradnik e-Commerce Polska: Open Source i dedykowane rozwiązania technologiczne.

Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
Przykład dostępnych rozwiązań w modelu Open Source
SOLR (lucene.apache.org/solr)
1. Rozwijany przez Apache Foundation.
2. Oparty o technologię Java + Tomcat + Apache Lucene.
3. Posiada własny panel administracyjny.
4. Posiada ekosystem pluginów.
5. Natywnie wspierany przez Magento Enterprise.
6. Istnieją wtyczki do wszystkich kluczowych platform sklepowych.
Sphinx (sphinxsearch.com)
1. Dostępny serwis Sphinx Tools do zarządzania w modelu SaaS Craigslist, Living Social, MetaCafe and
Groupon.
2. Posiada mniej możliwości niż Solr, jednak jest bardzo wydajny.
3. Potrzebuje mniej zasobów (C++) od konkurencji, z uwagi na implementację w C++.

Rysunek 2. Przykład zastosowania Sphinx. Źródło: Noktowizja.com
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe

Rysunek 3. Przykład zastosowania Sphinx. Żródło: Noktowizja.com

Elastic (www.elastic.com/)
1. Posiada oddzielne narzędzia do wizualizacji danych.
2. Oparty o technologię Java + Tomcat + Apache Lucene.
3. Istnieją wtyczki do wszystkich kluczowych platform sklepowych.
4. Przystosowany do bardzo dużych wdrożeń.
5. Posiada szerokie wsparcie komercyjne.

Rysunek 4. Przykład zastosowania Elastic. Źródło: Veterinaro.pl
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
Rysunek 5.
Przykład zastosowania Elastic.
Źródło: Deezer.com
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
Dlaczego warto korzystać z zewnętrznych
silników wyszukiwania?

serwerów oraz oprogramowania.
Na rynku dostępnych jest wiele pakietów tego
typu, zarówno w ramach licencji komercyjnych,
jak i w modelu Open Source. Do najbardziej
popularnych należą:
1. Cacti - www.cacti.net
2. Nagios - www.nagios.org
3. Zabbix - www.zabbix.com

1. Jakość wyników.
2. Dodatkowe funkcjonalności.
3. Analityka.
4. Wydajność.
5. Skalowalność.
6. Wysoka dostępność.
Przyszłość wyszukiwania
Systemy wyszukiwania podlegają obecnie
istotnej transformacji – możliwe staje się
wyszukiwanie za pomocą języka zgodnego
z naturalną mową człowieka. Wykorzystuje się
w tym celu technologię NLP (Natural Language
Processing), dlatego warto przyjrzeć się
projektom Open Source, które z niej korzystają:
1. The Open NLP - opennlp.apache.org
2. NLT Toolkit- www.nltk.org
Monitorowanie aplikacji e-commerce
W branży e-commerce, stabilność oraz szybkość
działania strony sprzedawcy ma bezpośrednie
przełożenie na wyniki ﬁnansowe ﬁrmy. Dlatego
też kluczowe jest stałe monitorowanie kondycji

Każdy z powyższych systemów, pozwala na
bardzo dokładne monitorowanie wybranych
wskaźników w czasie rzeczywistym oraz
p r z yg otow a n i e ra p o r tów o k re s ow yc h .
W praktyce wykorzystuje się je do realizacji
następujących celów:
1. Monitorowanie infrastruktury (w tym
drukarek oraz innych urządzeń).
2. Monitorowanie komponentów aplikacji.
ź Apache, NginX,
ź PHP, Redis, MySQL, Varnish, …
3. Monitorowanie logów.
ź Error logi, Event logi.
4. Analiza obciążenia.
5. Proﬁlaktyka (Pre-Crash).
6. Monitorowanie wskaźników biznesowych.

Rysunek 7. Przykład zastosowania Zabbix do monitorowania bazy danych.
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe

Rysunek 8 Przykład zastosowania Zabbix do monitorowania Varnish.

Praktycznym zastosowaniem tego typu
rozwiązań jest możliwość zapobiegania
awariom, zanim rzeczywiście one wystąpią.
Systemy monitorujące pozwalają
automatycznie wykryć odstające od normy
zachowanie poszczególnych elementów, czy
też przewidzieć zbliżające się braki
w dostępnych zasobach.

Wykorzystanie systemów monitorujących,
nawet w bardzo podstawowym zakresie,
pozwala zdecydowanie ograniczyć ryzyko
poważnej awarii, a w przypadku jej wystąpienia,
znacznie szybciej znaleźć przyczynę problemu.
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
Alternatywa dla Google Analytics
Jednym z ciekawszych projektów Open Source dla e-commerce jest narzędzie stanowiące
alternatywę dla Google Analytics – Piwik (piwik.org/what-is-piwik).

Rysunek 9. Piwik - Open Source analytics

Piwik jest narzędziem, które z powodzeniem może dla wielu sprzedawców zastąpić Google Analytics.
Funkcjonalnie jest ono mniej złożone niż dominujące na rynku rozwiązanie, jednak ma nad swoim
konkurentem kilka znaczących przewag:
1. Dane przechowywane są na dowolnie wybranym serwerze i pozostają własnością sklepu.
2. Dostępne są dane w formacie 'raw' data – czyste dane przed obróbką analityczną. To pozwala na
prześledzenie wizyt pojedynczych użytkowników.
3. Platforma posiada szeroki wybór dodatków (np. związanych z testowaniem witryn lub
raportowaniem e-commerce).
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Open Source dla e-commerce to nie tylko
platformy sklepowe
Serwery www oraz bazy danych
W artykule na temat oprogramowania Open Source
dla e-commerce, nie można pominąć faktu, że
znakomita większość stron internetowych, a co za
tym idzie również sklepów internetowych,
wykorzystuje komponenty, które stanowią
od lat trzon oprogramowania Open Source.
W szczególności warto wymienić rozwiązania
takie, jak:
1. Linux – rodzina systemów operacyjnych,
które zarządzają większością serwerów
internetowych świata.
2. Apache – najczęściej używany na świecie serwer
http (około 40% udziału w rynku według
serwisu Netcraft (news.netcraft.com/archives).
3. Nginx – alternatywa dla Apache oraz innych
serwerów http (w tym dla IIS ﬁrmy Microsoft) –
15% udziału w w rynku.
4. MySQL – najbardziej popularna pod względem
liczby instalacji baza danych na świecie.
Szczegółowa analiza, porównująca te rozwiązania
do ich alternatyw, wykracza poza zakres
niniejszego artykułu. Warto jednak mieć
świadomość, jak duża część rozwiązań
stosowanych do rozwoju Internetu jest realizowana
w ramach ﬁlozoﬁi Open Source.
Druk 3D
Obecnie Open Source wchodzi w nową erę – druku
3D, gdzie poza oprogramowaniem, termin ten jest
używany również w odniesieniu do projektów
drukowanych obiektów, jak również sprzętu
wykorzystywanego do budowy drukarek 3D. Druk
3D obecnie nie należy do technologii bezpośrednio
związanych z e-commerce, jednak wiele wskazuje
na to, że w najbliżej przyszłości stanie się on istotną
technologią dla handlu elektronicznego. Już dzisiaj

druk 3D pozwala w efektywny sposób
produkować drobne części zamienne (np. do
drukarek, sprzętu agd czy dronów), elementy
wystroju wnętrz czy personalizowane akcesoria,
takie jak obudowy do telefonów. Wiele
z wykorzystywanych dzisiaj technologii,
to rozwiązania typu Open Source:
1. RepPrap – Drukarki oraz oprogramowanie
w modelu Open Source reprappro.com/.
2. Replicat - Oprogramowanie do druku 3D
w modelu Open Source replicat.org/ .
Podsumowanie
Te r m i n O p e n S o u rc e n i e oz n a c z a , że
oprogramowanie jest darmowe. Istnieje wiele
projektów Open Source, które są płatne lub
posiadają licencje zarówno płatne, jak i bezpłatne.
Przykładami znanymi w branży e-commerce są
Magento czy MySQL, które posiadają zarówno
wersje płatne, jak i darmowe.
Niezależnie od tego, na jaką licencję się
zdecydujemy, sam kod aplikacji pozostaje otwarty
(Open Source), co niesie ze sobą wiele korzyści:
1. Pełna kontrola nad kodem aplikacji oraz brak
ograniczeń, co do wprowadzania modyﬁkacji
zwięzłych własnymi potrzebami.
2. Duże eko-systemy, które pozwalają na
łatwiejszy dostęp do specjalistów oraz wiedzy.
3. Wysoka jakość dzięki otwartości na wiedzę oraz
doświadczenie wnoszone przez dużą
społeczność współtwórców.
4. Szybka adaptacja do potrzeb użytkowników,
którzy mają bezpośredni wpływ na kolejne
wersje oprogramowania.
Warto więc korzystać z oprogramowania Open
Source do rozwoju swojego e-biznesu.
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Case study
SuperKoszyk.pl to największa drogeria internetowa w Polsce. Na wirtualnych „półkach” na klientów
czeka ponad 10 tys. różnych produktów, zarówno tych znanych, jak i rzadkich, ale poszukiwanych
marek. By zapewnić pełną dostępność asortymentu, w magazynie sklepu SuperKoszyk.pl znajduje się
550-600 tys. opakowań kosmetyków i chemii. Sklep konkuruje nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale także
wygodą i szybkością zakupów.
Zawsze o krok przed konkurencją
Zespół ﬁrmy prowadzącej SuperKoszyk.pl udowadnia, że – jak nikt inny
– potraﬁ wyczuć, kiedy przychodzi optymalny moment na zrobienie
kolejnego milowego kroku w rozwoju. W 2006 roku, gdy rynek
e-commerce w Polsce jeszcze raczkował, ﬁrma handlowa z Suwałk
dostrzegła potencjał sprzedaży internetowej i bezbłędnie połączyła go
z wcześniejszym, ponad 20-letnim doświadczeniem w dystrybucji
i sprzedaży kosmetyków oraz chemii gospodarczej. Tak powstał
SuperKoszyk.pl, który dziś dzierży tytuł największej polskiej drogerii
internetowej. Bogaty asortyment, bezpieczeństwo oraz szybka
i wygodna obsługa, zapewniają ﬁrmie uznanie klientów oraz
niezależnych ekspertów, którzy wyróżniają SuperKoszyk.pl
w najważniejszych konkursach dla branży e-commerce.
Polski rynek e-commerce rośnie jak na drożdżach. Jak wynika z danych
ﬁrmy analitycznej PMR, od 2010 roku jego wartość zwiększyła się
z 15,7 mld zł do 27,3 mld zł (prognoza na 2014 rok), a w najbliższych
pięciu latach ulegnie podwojeniu. Już dziś niemal co drugi internauta
kupuje on-line. SuperKoszyk.pl, mający ambicję być jednym
z kluczowych beneﬁcjentów tego trendu, kolejny raz wyprzedził
konkurencję, decydując się na przyszłościowe rozwiązanie
informatyczne. Firma wdrożyła, jako pierwsza w regionie, technologię
Magento w chmurze Microsoft Azure. – Chmura Azure idealnie wpisuje
się w naszą ﬁlozoﬁę biznesu: naszym priorytetem jest satysfakcja
klienta, a w branży e-commerce decydują o niej konkurencyjne ceny,
ale także wygoda, intuicyjność, szybkość i bezpieczeństwo zakupów.
Mając zapewnioną na wiele lat optymalną technologię informatyczną,
możemy skupić się na rozwoju naszej działalności i doskonaleniu oferty
dla klientów – mówi Mirosław Chudecki.
Pionierzy w chmurze
Największa drogeria internetowa, z tak dużym, zmieniającym się
dynamicznie asortymentem, potrzebowała adekwatnego do swoich
obecnych i przyszłych potrzeb oprogramowania sklepu internetowego.
SuperKoszyk.pl postawił na otwartą technologię Magento,
dostarczaną przez spółkę o tej samej nazwie (wchodzącą w skład
grupy eBay). Za kompleksowe wdrożenie rozwiązania odpowiada ﬁrma
ORBA.
Magento to najbardziej popularna platforma handlu internetowego
– z tego rozwiązania korzysta już ponad 240 tys. e-sklepów na
całym świecie. Użytkownicy doceniają bardzo zaawansowany
system zarządzania sklepem, ale także skalowalność, elastyczność
i możliwość niemal nieograniczonej rozbudowy platformy o funkcje
przydatne dla konkretnego klienta. Nie bez znaczenia jest to, że
Magento jest oprogramowaniem typu open source –
rozpowszechnianym na licencji Open Software License 3.0.
Paletę tych możliwości pozwala wykorzystać chmura obliczeniowa
Microsoft Azure. - Migracja do chmury to m.in. znaczna oszczędność
kosztów hostingu, skalowalność i maksymalne bezpieczeństwo –
tłumaczy Roman Baluta, Prezes Zarządu spółki ORBA, partnera
Microsoftu. - Chmura przyniosła znaczące oszczędności od samego

początku uruchomienia sklepu w nowej odsłonie. W fazie rozruchu,
SuperKoszyk.pl korzystał z niewielkiej skali rozwiązania, teraz, gdy
sprzedaż rośnie, może płynnie zwiększać wydajność zgodnie
z potrzebami – tłumaczy Roman Baluta. - Nie musieliśmy od samego
początku startować z dużymi serwerami generującymi olbrzymie
koszty – dodaje Mirosław Chudecki.
Sukces wdrożenia technologii Magento w chmurze Azure dla
SuperKoszyk.pl, wpisuje się w obrany przez Microsoft kierunek
rozwoju, czyli mocne zaangażowanie w rozwój projektów, opartych
o otwarte oprogramowanie. Funkcjonalności Azure znakomicie
wpisują się w potrzeby społeczności Open Source, dzięki której
członkowie mogą w przyjazny sposób udoskonalać istniejące
i tworzyć własne rozwiązania. - Platforma Microsoft Azure nie
wyróżnia lepszych i gorszych klientów. Systemy Windows
i technologie open source są na Azure tak samo ważne i mogą
korzystać z tych samych mechanizmów. W wypadku rozwiązań
e-commerce – takich jak Magento – niezwykle ważne jest skalowanie
infrastruktury i zarządzanie ruchem w sieci - z tych właśnie
funkcjonalności korzysta SuperKoszyk.pl – zauważa Ryszard
Dałkowski.
Gotowi na dalszy, dynamiczny rozwój
SuperKoszyk.pl w nowej odsłonie, to nie tylko znacznie atrakcyjniejsza
warstwa wizualna sklepu i bardziej przejrzysta prezentacja artykułów,
ale przede wszystkim nowe funkcjonalności, doceniane przez
klientów, którzy chcą szybko i wygodnie znaleźć interesujące ich
produkty. Wdrożenie platformy Magento znacząco to ułatwia – dzięki
nowej, intuicyjnej ścieżce zakupowej i zaawansowanym algorytmom
wyszukiwania oraz ﬁltrowania produktów. Inteligentny system nie
tylko „odgadnie”, który produkt klient ma na myśli - nawet jeśli popełnił
błąd przy wpisywaniu jego nazwy - ale także zaproponuje podobne do
poszukiwanego produkty. Analiza wyborów i zachowań klientów
pozwala stale uaktualniać kolejność prezentacji wyników
wyszukiwania.
Nowe rozwiązanie, zintegrowane z systemem magazynowym,
przyniosło także automatyzację procesów związanych z realizacją
zamówień. Zamówienia są dzięki temu znacznie szybciej
kompletowane i przekazywane do wysyłki. Platforma Magento
otwiera także nowe możliwości w zakresie marketingu – klienci
otrzymują spersonalizowane rekomendacje i informacje
o promocyjnych ofertach.
Wdrożenie Magento w chmurze Azure, to nie tylko dostrzegalne od
razu dla klientów korzyści, ale przede wszystkim inwestycja
w przyszłość. - Skalowalność, wydajność oraz możliwości korzystania
z licznych rozszerzeń dają nam pewność, że jesteśmy w pełni
przygotowani do obsługi rosnącego ruchu klientów, dzięki czemu
mamy szansę umocnić swoją pozycję lidera na rynku internetowej
sprzedaży kosmetyków i chemii gospodarczej – podsumowuje
Mirosław Chudecki.
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Rozwiązania dedykowane jako
motor napędowy unikalnego
modelu biznesowego.
Marcin Nowak, Paweł Zieliński
Softhis

Czy chęć bycia "innym" oznacza
drogę pod górkę?

Konsumenci są wymagający – to oczywistość –
teraz jednak tym oczekiwaniom musimy
sprostać dodatkowo w kanałach e-commerce
i m-commerce. Do tego w znacznie większej
skali niż w poprzednich latach, kiedy zakupy
przez aplikacje czy strony mobilne były ciągle
śpiewem przyszłości. Jeśli chcemy być uważani
za przyjaznego sprzedawcę, musimy dostarczyć
klientom technologie informatyczne działające
n i e z a u w a ż a l n i e , o b u d ow a n e w p i ę k ny
i użyteczny interfejs.Nie chodzi jedynie o sam
proces zakupowy, a również o wszelkie
możliwości pozyskiwania informacji nt.
produktów i usług z użyciem wyszukiwarek, czy
porównywarek. Technologie muszą zapewnić
konsumentowi dowolność sposobu robienia
z a k u p ów – j a k p ot w i e rd z a w i ę k s zo ś ć
ekspertów, przyszłość handlu to technologie
łączące sprzedaż tradycyjną i internetową
w możliwie jak najbliższym człowiekowi
urządzeniu. Dlatego technologie w erze

e-konsumenta muszą dawać przedsiębiorcom
możliwość maksymalnej personalizacji
komunikacji z klientem. Sprzedaż nie jest
już procesem odbywającym się w jednym kanale
technologicznym, czy komunikacyjnym,
a spójnym ekosystemem, w którym e-konsument
dokonuje zakupów. To ekosystem łączący świat
realny z pełnym wykorzystaniem kanałów
elektronicznych.
Dedykowane platformy e-commerce, to produkt
dla wymagających ﬁrm prowadzących sprzedaż
w sieci. Ideą takiego rozwiązania jest
możliwość stworzenia platformy dopasowanej
do zastanego już środowiska informatycznego
w przedsiębiorstwie (np. integracja z systemem
księgowym, rabatowym, magazynowym, siecią
partnerów itp.). Rozwiązania szyte na miarę,
indywidualnie dla klienta przez wyspecjalizowane
software-house’y, na pewno są w sposób
wymierny droższe od rozwiązań gotowych,
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Rozwiązania dedykowane jako motor
napędowy unikalnego modelu
biznesowego.

zwłaszcza w fazie pierwszej - budowy
docelowego systemu. Jednak w miarę jak dany
e-sklep się rozwija i wymaga coraz więcej
udogodnień oraz dodatków, zaprojektowanych
specjalnie dla jego grupy docelowej i modelu
działania,rośnie atrakcyjność oprogramowania na
zamówienie, a także możliwości dostarczenia
użytkownikom unikalnych doświadczeń
zakupowych. Rozwiązania gotowe są tanie we
wstępnych standardowych wdrożeniach, ale źle
radzą sobie z rozwojem i indywidualizacją. Ważne
jest, by nie przegapić właściwego momentu
w rozwoju naszego przedsiębiorstwa. E-biznesy
często wybierają rozwiązania dedykowane
również dlatego, że sam ich pomysł biznesowy
jest na tyle wyjątkowy, iż decydują się od razu na
stworzenie czegoś specjalnie dla siebie. Mam tu
na myśli wprowadzane na rynek, zupełnie nowe
e-usługi, wymagające takich rozwiązań.
E - s k l e p , k tó r y d e c y d u j e s i ę n a z a k u p
dedykowanego rozwiązania, powinien być
świadomy celu jaki chce osiągnąć i pewnego
rodzaju unikatowości działań jakie prowadzi.
Przedsiębiorcy najczęściej decydują się
na dedykowane rozwiązania wtedy, gdy
chcą swoim klientom zaoferować więcej
w wyjątkowo dobry sposób. Wtedy najczęściej
okazuje się, że dostępne na rynku gotowe
rozwiązania nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb.

Przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy chcą
zamówić coś uszytego specjalnie dla siebie,
powinni pamiętać, że muszą być bardzo silnie
zaangażowani w proces kreowania i produkcji
swojego wymarzonego rozwiązania – stały udział
klienta w projekcie, to jeden z fundamentów
zwinnych metodyk zarządzania projektami.
Wtedy droga wdrożenia nowego systemu dla
e-biznesu nie jest drogą pod górkę, a szansą
na stworzenie przewagi konkurencyjnej
w Internecie.
W procesie myślenia o oprogramowaniu
dedykowanym musimy mieć zawsze na uwadze
kim jest nasz klient, gdzie i jak odwiedza nasz
wirtualny sklep i w jakich warunkach dokonuje
zakupu – a badania mówią jasno – coraz częściej
w biegu, coraz częściej niejako „przy okazji”.
Krytyczne jest łatwe przeprowadzenie klienta
przez proces zakupu i personalizacja naszej
oferty, by skrócić do minimum czas od wejścia
klienta na stronę/aplikację – do sprzedaży.
Chcemy kupować tanio, szybko, wszędzie.
Internet LTE, zbliżeniowe NFC, beacony,
powszechne sieci Wi-Fi są nieodłącznym
elementem technologii wspierających rozwój
e-zakupów. Konsumenci poszukują e-sklepów,
w których proces zakupowy pozwala na łatwe
i przyjemne doświadczenia.
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Współpraca z wykonawcą
oprogramowania - kluczowe
elementy procesu.
Na co zwrócić uwagę, aby wdrożenie
dedykowane przyniosło spodziewane
efekty?
Produkcja dedykowanego rozwiązania trwa
często 4-8 miesięcy lub nawet rok, dlatego
ﬁrmy zainteresowane jego posiadaniem muszą
bardzo perspektywicznie traktować jego
kształt. Myśleć o swojej działalności i klientach
z dużym wyprzedzeniem, w perspektywie kilku
lat. Skupiać się w pierwszym etapie na ważnych
celach ogólnych, a nie szczegółowych detalach
funkcjonalnych. Ważna jest też elastyczna
reakcja na zmiany jakie narzuca rynek. Docelowy
kształt rozwiązania powinien gwarantować
s wo b o d ę , a n i e k rę p ow a ć b i z n e s ow ą
elastyczność e-commerce’ów. Powstające
rozwiązanie powinno być też z założenia
przygotowane na zmiany i ewolucję – należy
zadbać o często pomijane aspekty jak np. pełną
dokumentację techniczną i funkcjonalną
rozwiązania, choć powoduje to pewien wzrost
kosztów na etapie produkcji. Zwracają się one
jednak z nawiązką na etapie rozwoju oraz dają
niezależność, poprzez łatwiejszą możliwość
zmiany wykonawcy.
Kluczowe w realizacji wszystkich dedykowanych
projektów informatycznych jest także znalezienie
wiarygodnego i stabilnego partnera – budując
rozwiązanie dedykowane wiążemy się z nim
często na długie lata. Ważne, by obydwie strony
miały dla siebie dużą dozę zaufania, zwłaszcza

w zakresie kompetencji technologicznych
i merytorycznych – inaczej projekt będzie
od początku zagrożony problemami
komunikacyjnymi. Jednak gdy znajdziemy
właściwych partnerów, możliwości rozwiązań
dedykowanych są nieporównywalnie większe
niż produktów gotowych.
Początek prac to przede wszystkim
uświadomienie sobie potrzeby biznesowej
wprowadzenia nowego rozwiązania,
zagospodarowanie środków własnych lub
poszukiwanie doﬁnansowania na jego realizację.
Określenie choćby zarysu ostatecznego produktu
lub e-usługi pozwala na sprawniejsze podjęcie
prac przez wykonawcę. To również dobra
podpowiedź czy wystarczy nam standardowe,
dostępne „od ręki” oprogramowanie, czy jest
niezbędne rozwiązanie dedykowane. Kiedy ten
etap zostanie zrealizowany powinno nastąpić
przygotowanie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe powinno być sformułowane
możliwie szczegółowo i uwzględniać kluczowe
informacje dla przygotowania odpowiedniej
oferty, czyli:
ź ogólnie opisana koncepcja biznesowa
ź
ź
ź
ź

projektu;
zadanie dla wykonawcy - zakres prac;
opis funkcji oczekiwanego rozwiązania;
cel wdrożenia;
grupa docelowa wdrożenia;
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ź gdzie i na jakich urządzeniach ma być

dostępne rozwiązanie;
ź szacunkowy budżet lub jego górna granica;
ź informacje o ﬁrmie/produkcie/marce;
ź warunki gwarancji i suportu.
Zapytanie ofertowe może przybierać formę
przetargu, z jasno ustalonymi kryteriami wyboru
ostatecznego wykonawcy lub bezpośredniego
zapytania wysłanego do ﬁrmy, z którą chcemy
podjąć współpracę np. ze względu na pewność
co do jakości oferowanych usług.
Analiza i wybór
Kryteria oceny ustalone przed wysyłką
zapytania pomagają w wyborze tej najbardziej
korzystnej oferty. Projekty technologiczne/
internetowe są niekiedy bardzo skomplikowane
i w y m a g a j ą o d w y ko n a wc y b o g ate g o
doświadczenia oraz specjalistycznego
zaplecza. Z tego powodu nie zawsze dobrym
pomysłem jest rozpatrywanie ofert tylko pod
kątem ceny. Co w sytuacji kiedy między
najniższą, a najwyższą ofertą rozpiętość jest np.
pięcio- czy dziesięciokrotna? Generuje
to problematyczną sytuację dla ﬁrmy zlecającej.
Niektóre ﬁrmy widząc specyﬁkację zamówienia
i kryterium 100% cena, z premedytacją zaniżają
ofertę, byle tylko otrzymać zlecenie. Musimy
wziąć pod uwagę, że wykonawcy mogą obniżyć
koszt produkcji rozwiązania poprzez rezygnację
z testów klasycznych, testów bezpieczeństwa,
dokumentacji technicznej i funkcjonalnej.
Roz w i ą z a n i e p ow st a n i e , b ę d z i e m i a ł o
nawet ten sam zakres funkcji, ale dalsze
doświadczenia z użytkowania i jego koszty
będą diametralnie różne. Kończy się na tym, że
produkt lub e-usługa nie mogą być dokończone,

bo zleceniobiorca ignoruje niedochodowy
projekt lub w wyniku słabego doświadczenia
i braku wiedzy współpraca nie przynosi
oczekiwanych efektów. Z reguły kolejnym
krokiem jest albo zarzucenie projektu (z braku
środków już utraconych) lub ponowne
poszukiwanie lepszego wykonawcy. Z tego
powodu warto zwrócić uwagę, aby przeglądać
tylko te oferty od potencjalnych wykonawców,
w których estymacja kosztów jest szczegółowo
rozpisana. Oprócz ceny, istotne kryteria to m.in.:
ź kompleksowość oferty;
ź jakość przesłanej propozycji;
ź sposób prowadzenia prac oraz metodologia
ź
ź
ź
ź
ź

prac projektowych;
doświadczenie wykonawcy;
portfolio klientów;
opinia na rynku i rekomendacje;
dostępność osoby prowadzącej projekt
ze strony wykonawcy;
warunki gwarancji i supportu, w tym termin
ich obowiązywania.

Formalności
W przypadku rozwiązań dedykowanych, umowa
o wykonanie projektu powinna być tworzona
indywidualnie i być dostosowana do specyﬁki
danego projektu i rodzaju współpracy z danym
zamawiającym. W procesie przygotowania umowy
po stronie wykonawcy jest zaangażowanych
wiele osób. Warto zwrócić uwagę przy tej okazji, że
do działań przygotowawczych (np. analiza
przedwdrożeniowa) często jest sporządzana
oddzielna umowa, co pozwala skrócić czas
niezbędny do realizacji projektu. Warto pomyśleć
o właśnie takim podejściu do współpracy
z software housem, gdzie pierwsza umowa
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służy wyłącznie do dogłębnej analizy
i wyspecyﬁkowania właściwego projektu. Poziom
naszej inwestycji na tym etapie będzie niewielki,
w okolicach kilku procent całego kosztu projektu,
a będziemy mogli sprawdzić wykonawcę
w bezpośredniej współpracy, jednocześnie
ograniczając ryzyko błędnej wstępnej wyceny
i niepowodzenia całego projektu.
Kw e s t i a o p ra co w a n i a h a r m o n o g ra m u
to odrębny i niezwykle istotny element
realizacji. W zależności od rodzaju zlecenia i jego
złożoności, planowanej technologii,
uwarunkowań biznesowych i specyﬁki
działalności, zastanego środowiska IT klienta
projekt może trwać od kilku do nawet kilkunastu
miesięcy, przy czym nie są tu uwzględniane
zmiany wprowadzane już np. po oddaniu
produktu do klienta.
Zamawianie dedykowanego oprogramowania
to nie tylko dopilnowanie właściwego opisu
oczekiwanej funkcjonalności, czy znalezienie
kompetentnego wykonawcy – podpisanie
właściwej umowy jest nie mniej istotne.
Nie tylko funkcjonalność
Firmy poszukujące dedykowanego rozwiązania
informatycznego często poświęcają cały
wysiłek na etapie poszukiwania wykonawcy,
na właściwe wyspecyﬁkowanie swoich
oczekiwań. Po opracowaniu szczegółowej
specyﬁkacji wysyłają ją do potencjalnych
wykonawców w celu uzyskania wyceny. Pomijają
w zapytaniu ofertowym bardzo często
całkowicie kwestie oczekiwanych parametrów
gwarancji, czy serwisowania wykonanego już

oprogramowania. Jest to duży błąd – dla
potencjalnego wykonawcy świadomość jak
szybko będzie miał reagować na awarie oraz czy
musi zapewnić całodobową obsługę
gwarancyjną, będzie niezwykle istotna przy
wycenianiu zadania. Rozbieżności w cenach
ofert na dedykowane oprogramowanie bardzo
często wynikają z tego, jak różne ﬁrmy kalkulują
koszty obsługi powdrożeniowej. Doświadczeni
wykonawcy z reguły zakładają dużo wyższy
poziom jakości, a tym samym często ich oferty są
relatywnie droższe.
Prawa autorskie czy licencja?
Firmy poszukujące dostawcy oczekują
p r ze ka z a n i a p e ł nyc h p ra w a u to r s k i c h
do stworzonego dla nich oprogramowania,
uznając to za zabezpieczenie swoich praw. Często
chcą w ten sposób zablokować możliwość
wykonania w przyszłości podobnego rozwiązania
dla konkurencji. Jednak konstruowanie
oprogramowania na zamówienie, szczególnie
od strony tworzenia rozwiązania, wygląda w inny
sposób niż wyobrażają to sobie klienci. Każdy
z wykonawców chętnie korzysta z bibliotek czy
innych elementów kodu, które mogą być
powtarzalnie wdrażane w różnych rozwiązaniach,
a nie stanowią o indywidualnych cechach
dzieła, jak na przykład mechanizm logowania
czy uprawnień. Poprzez nakładanie na
wykonawcę konieczności przekazania praw
autorskich, niepotrzebnie podwyższamy cenę.
Do zabezpieczenia naszych interesów w zakresie
rozwoju czy konkurencji wystarczy właściwe
określenie zakresu licencji i dodanie do umowy
klauzuli o zakazie konkurencji.
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Co powinno znaleźć się w umowie?
W tworzeniu dedykowanego oprogramowania
klient powinien być stroną aktywną, stale
uczestniczącą w pracach i doprecyzowaniu
zadań. Powinien zatem w samej umowie
zagwarantować sobie prawo weryﬁkowania
postępów prac na bieżąco, w trakcie realizacji.
Nie może oczekiwać dostawy produktu/e-usługi
nie interesując się tym, jak wyglądają prace. Klient
musi także zagwarantować sobie w umowie
istotne elementy gwarancji: czas reakcji na
zgłoszenia, gwarantowany czas usunięcia
błędów, sposoby weryﬁkacji typu usterek, kary
umowne za niedotrzymanie parametrów. Ważne,
by umowa określała też pełen zakres prac (np. nie
tylko wytworzenie kodu ale także dokumentacji
instalacyjnej, developera, funkcjonalnej oraz
scenariusze testów itp.).
Kary umowne
Kary umowne to element, jaki powinien się
znaleźć w umowie, jednak należy mieć do niego
racjonalne podejście. Domaganie się zbyt
wysokich kar wcale nie będzie wpływać

pozytywnie na jakość, a jedynie negatywnie na
koszty i współpracę. Tworzenie dedykowanego
oprogramowania to obszar, w którym zawsze są
jakieś niepewności i niespodzianki. Wykonawca
nie wszystko jest w stanie przewidzieć na starcie
projektu, a im jest bardziej doświadczony, tym
paradoksalnie więcej widzi zagrożeń. Nadmierny
poziom kar może spowodować radykalne
podniesienie kosztów lub wręcz rezygnację
wykonawcy z projektu, gdy nie jest w stanie
oszacować poziomu ryzyka.
Czy to wystarczy?
Tworzenie informatycznych rozwiązań
dedykowanych oznacza zawsze projekty
ryzykowne, wymagające silnej współpracy
i zaangażowania obydwu stron, a także
najważniejszego – przede wszystkim zaufania.
Dlatego choć i funkcjonalność i umowa są istotne,
to najważniejsze jest wybranie partnera, o którym
wiemy, jak może zachować się w krytycznych
sytuacjach. Jakość współpracy i odpowiedzialność
biznesowa bywają ważniejsze niż najlepiej
skonstruowane paragrafy.
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Bezpieczeństwo, stabilność,
skalowalność, rozwój kluczowe zagadnienia wdrożeń
dedykowanych w długofalowej
perspektywie.
W tej części skupmy się przede wszystkim
na potrzebach i kryteriach określanych przez
samych użytkowników sieci. Raporty Gemius,
Ceneo oraz PayU pokazują, że z punktu widzenia
klienta, dobrze napisane oprogramowanie
powinno z łatwością zadbać o:
ź bezpieczeństwo zasobów i danych klientów;
ź duży wybór form płatności oraz ich

zabezpieczenie stosownymi certyﬁkatami;
ź łatwe i przyjemne przeglądanie dokładnych

opisów i zdjęć produktów.
Dla e-konsumentów największym problemem
jest niedostateczny sposób przedstawienia
produktu. Wiele organizacji prowadzi prace nad
wytworzeniem uniwersalnego, kompleksowego
standardu opisu produktów. Warto np. zwrócić
uwagę na unikatowe cechy naszego towaru.
Kupujący ubrania z chęcią zobaczą, przy braku
możliwości dotknięcia tkaniny, ﬁlm prezentujący
jak zachowuje się ona w ruchu, czy przy
dotknięciu;
ź efektywne wyszukiwanie produktów,

bazujące na podstawie różnych kryteriów;
ź komunikację klientów między sobą za pomocą
np. komentarzy;
ź sprawną, spersonalizowaną komunikację
z klientami.

Sprawa wygląda nieco inaczej z punktu widzenia
właściciela. Wśród najważniejszych kryteriów
oceny oprogramowania sugerujemy zwrócić
uwagę na:
ź koszty opracowania i wdrożenia (cena

za godzinę pracy developera, opłata
wdrożeniowa,opłaty za licencje np. elementów
składowych oprogramowania, hosting,
projekty graﬁczne, gwarancja i rozwój
oprogramowania);
ź funkcjonalność (obsługa produktów, opisy,
zakupy bez rejestracji, system zarządzania
zawartością, personalizacja oferty, wysyłka
newslettera, dostępność wersji mobilnej
sklepu, import/eksport produktów CSV,
d eﬁ n i ow a n i e m et a - t a g ów , o b s ł u g a
sprzedaży hurtowej, system do fakturowania,
realizacja zamówień telefonicznych, system
rabatowy, dostępność innych wersji
językowych sklepu, wydruki zamówień,
system obsługi reklamacji i wiele innych);
ź integracje z innymi podmiotami (konto Allegro,
pasaże handlowe, obsługa płatności online,
integracja z kurierami, Pocztą Polską,
dostawcami, możliwość śledzenia wyników
sklepu przez Google Analytics).
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Case study

PAYBACK ma nową wersję e-sklepu z nagrodami
Loyalty Partner Polska Sp. z o.o., operator Programu Bonusowego
PAYBACK w Polsce zdecydował się przeprowadzić projekt
wdrożenia nowej wersji sklepu internetowego z nagrodami
przeznaczonymi dla klientów Programu.
Co zaproponowaliśmy?
Sklep PAYBACK w nowym wydaniu nadal umożliwia zamawianie
produktów przez uczestników Programu Bonusowego PAYBACK
w zamian za zdobyte w Programie punkty, również z możliwością
dopłaty pieniężnej. Każdy produkt dostępny na stronie posiada
suwak, którym można określać proporcję punktów i pieniędzy,
przy czym zawsze minimum punktów jest ustalone.
Produkcja i wdrożenie
Nowa wersja e-sklepu, oprócz pakietu sprawdzonych już
funkcjonalności, wprowadza kilka nowych elementów:
ź
ź

ź
ź
ź

nowy, ładniejszy layout strony;
możliwość integracji kilku dostawców (magazynów)
i rozdzielania zamówień pomiędzy nich wraz z dzieleniem
punktów i dopłat;
autoryzacja płatności PLN w czasie rzeczywistym przez
Przelewy24;
przyspieszenie publikacji nagród poprzez import danych
produktu z magazynu;
aktualizacja stocku dostawcy.

Zaktualizowany panel promocyjny umożliwia m.in.:
ź
ź
ź
ź
ź

przypisanie promocji do konkretnego nr karty;
uruchomienie promocji procentowych i kwotowych dla
wybranych produktów lub kategorii;
prowadzenie promocji jednokrotnych i wielokrotnych;
użycie unikalnego kodu w akcji promocyjnej;
automatyzację akcji promocyjnych.

„Zakupy w sieci to dzisiaj standard dla milionów konsumentów
w Polsce. Zmienia się natomiast sposób i czas, który chcemy na to
poświęcić. Jesteśmy bardziej mobilni dzięki smartfonom czy tabletom
– czyli kupujemy w bardzo różnych sytuacjach. Dlatego
zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowego sklepu na
www.sklep.payback.pl z responsywnym interfejsem, który sam
dostosowuje się do ekranu urządzenia. Dodatkowo, szeroki
asortyment produktów, bogata oferta partnerów, możliwość
jednoczesnego płacenia punktami i pieniędzmi pozwalają na szybkie
i różnorodne zakupy w jednym miejscu”. - komentuje Miłosz Pałka,
Senior Online Manager w PAYBACK.
W zakresie logistyki nową platformę obsługują zewnętrzni
partnerzy Programu PAYBACK, a wybrany produkt zawsze
zostanie dostarczony bez dodatkowych opłat za przesyłkę.
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