ROLE I KOMPETENCJE POTRZEBNE
W B2B E-COMMERCE
E-BOOK

WSTĘP
Czytając ogłoszenia rekrutacyjne na stanowiska związane z B2B e-commerce często
wymagane jest “doświadczenie w e-commerce”, czy też “doświadczenie w sprzedaży
internetowej”.

Czym jest owo doświadczenie? A pytając szerzej: jakie role związane z e-commerce B2B
powinny być zdefiniowane w każdej organizacji zajmującej się B2B e-commerce, w
szczególności - u producentów i dystrybutorów? Jakie konkretne kompetencje powinien
posiadać “idealny” pracownik B2B e-commerce?

Na te pytania Izba Gospodarki Elektronicznej, we współpracy z Zespołem Rekomendacji
Grupy B2B e-commerce, przygotowała odpowiedzi w formie zaleceń i rekomendacji.

TO ZALE Ż Y, LECZ KONSUMENT JEST NAJWA Ż NIEJSZY
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Odpowiedź na pytanie zawarte we wstępie jest trudna i za każdym razem można ją sprowadzić do popularnego: to zależy. Co ma wpływ na
to w jaki sposób powinniśmy zidentyfikować nasze położenie, aby odpowiednio określić role i kompetencje potrzebne do efektywnego
zbudowania i prowadzenia handlu elektronicznego o charakterze B2B?

Światowy rynek uległ zmianie w ostatnich latach. Pandemia COVID była akceleratorem tych zmian, jednak ich nie zapoczątkowała.
Epoka cyfrowa przechodzi przez proces transformacji, która zmienia rozumienie relacji z klientami, a także wprowadza nowe modele
komunikacji pomiędzy Przedsiębiorstwami, Klientami i Konsumentami. Bardzo często Przedsiębiorcy rozpoczynają proces promocji
własnych towarów i usług w sieci, gdzie docierają do Konsumentów w celu promocji marki, słuchania ich opinii, a także w celu
tworzenia nowego, alternatywnego kanału sprzedaży. Działania te skutkują pojawieniem się nowych wzorców, a także migracją
doświadczeń oraz dostarczaniem usług i produktów na jeszcze wyższym poziomie. Bardzo ważne jest zauważenie tego trendu przez
producentów i dystrybutorów, którzy starają się zrozumieć jakie grupy docelowe korzystają z ich produktów. Przekłada się to na
ciągłe słuchanie i rozmawianie z klientami docelowymi oraz aplikowanie zdobytej wiedzy do procesów rozwoju poszczególnych
marek, w tym np. do ustalania strategii cenowych.
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Transformacja cyfrowa dąży do zrównoważonego rozwoju firm hybrydowych i czysto cyfrowych.
To właśnie hybrydy, czyli firmy produkujące produkty tradycyjne i wchodzące na rynki cyfrowe ze
swoimi ofertami, stanowią podwaliny nowej ekonomii. To dzięki nim w szczególności epoka
cyfrowa nabiera tak dużego tempa. Warto zauważyć, że sytuacja ta wymaga nowego podejścia i
potencjalnie nowych zestawów umiejętności. Tradycyjne podmioty realizujące sprzedaż B2B
koncentrowały się do tej pory na rozmiarze rynku, kanałach dystrybucji i sieci partnerów. W
świecie

cyfrowym

konieczne

jest

dużo

większe

zainteresowanie

Konsumentami

i

ich

zachowaniami, zmieniającymi się z upływem czasu i umiejętne łączenie tych informacji z
działaniami komunikacyjnymi i promocyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwo. Firmy
hybrydowe powinny podążać tropem klienta, na co zwrócił uwagę dyrektor generalny firmy
Mothercare, Mark Netwon-Jones:

“Obecnie ważniejsze jest słuchanie konsumentów niż detalistów, co oznacza, że prawdziwa
rewolucja polega na przejęciu władzy przez Konsumentów. Hybrydy muszą zrozumieć, że o
być albo nie być marki decydują Konsumenci, którzy bardzo dobitnie komunikują, co im się
podoba a co nie, i nie zawahają się o tym powiedzieć każdemu, kto ich posłucha.”
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Podobną opinię ma dyrektor generalny Experiana - Brian Cassin, tradycyjnej firmy realizującej swoje transakcje i relacje z
Klientami właśnie w modelu B2B:

“W świecie cyfrowym trzeba skoncentrować się na podróży konsumenta i w znacznie większym stopniu przeorientować swoje
modele biznesowe na konsumenta. Nasze produkty coraz bardziej koncentrują się na konsumencie, a nie na kliencie
(pośredniku) i są zaprojektowane tak, aby wesprzeć konsumenta, pomagając mu uzyskać lepsze rezultaty. Gdy będziemy mieli
to na uwadze, nasi tradycyjni klienci podejdą z jeszcze większym entuzjazmem do naszego pakietu produktów, ponieważ w
coraz większym stopniu będzie on budzić zachwyt ich klientów - czyli konsumentów.”

Wyzwania i trendy wynikające ze zmieniającego się świata stawiają firmy hybrydowe realizujące sprzedaż w modelu B2B w nowych miejscach i
wymuszają na nich redefiniowanie kluczowych czynników warunkujących sukces w biznesie, którymi w dużej mierze stają się:

●
●
●

obsesja na tle klienta i konsumenta
mistrzowskie opanowanie nowych technologii
szybkie podejmowanie decyzji

Głównymi filarami budowania organizacji i dostosowania jej do epoki cyfrowej są:

LUDZIE,
STRUKTURA,
KULTURA

TECHNOLOGIA
I
INNOWACYJNOŚĆ

INWESTOWANIE,
RYZYKO,
PODEJMOWANIE
DECYZJI I TEMPO

ŁAD
KORPORACYJNY

Oczywiste jest, że każdy z tych filarów jest ważny i nie można żadnego z nich przeceniać, ani nie doceniać. U podstaw każdej organizacji są ludzie,
struktura i kultura, i to właśnie pierwszy filar jest Świętym Graalem transformacji cyfrowej tak jak procesy i technologia były siłą napędową rewolucji
przemysłowej. Filar pierwszy, jakim są Ludzie, struktura i kultura stanowi podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej w świecie E-Commerce.
W ostatnich latach widoczny jest szybki wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne role w organizacjach. Role, które będą pomagały im odpowiadać
na potrzeby partnerów biznesowych i jednocześnie rozwijać kanały sprzedaży elektronicznej, w szczególności nastawione na relacje B2B.
Przykładowa charakterystyka typowych ról w E-Commerce B2B została zdefiniowana poniżej:
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E-COMMERCE
MANAGER
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●
●

Przeprowadzanie analiz rynkowych – monitorowanie trendów, kontrola wyników konkurencji oraz badanie

aktualnej kondycji firmy w kontekście e-commerce.
Wytypowanie grupy docelowej i wyszukiwanie nowych potencjalnych odbiorców danych produktów. Wybór

grupy docelowej jest podyktowany profilem działalności firmy (globalny/krajowy/lokalny), dostępnymi
produktami, możliwościami dostawy, celami, komunikowanymi wartościami, a także szeregiem innych czynników
zależnych od sytuacji przedsiębiorstwa.

●

Dbanie o skuteczne przedstawienie oferty wybranej grupie docelowej – weryfikacja standardów UX na

stronie, przygotowanie strategii treści, mailingów i innych kampanii, koordynacja procesów SEO, a także
organizacja profili na portalach społecznościowych.

●

Poszukiwanie nowych rynków – przeprowadzane na podstawie wcześniejszej analizy. E-commerce manager

może zbadać nasycenie innych rynków danym produktem i określić potencjał rozwojowy na tym polu, jak również
przekuć go w dalsze działania.

●
●

Koordynacja działań innych specjalistów odpowiedzialnych za działanie sklepu, takich jak: logistyk,

specjalista SEO, grafik, programista czy właściciel przedsiębiorstwa.
Podejmowanie decyzji dotyczących ogólnego wyglądu strony internetowej sklepu, jak i jego zawartości;

dotyczy to zarówno utworzenia ogólnego, stałego szablonu witryny, jak i dodania np. Kategorii sezonowych czy
świątecznych.

●

Prowadzenie działań marketingowych – obsługa kampanii Google Ads, monitoring i przeprowadzanie

działań SEO, koordynacja kampanii w mediach społecznościowych; w przypadku firmy prowadzących blog, ecommerce manager również może nim zarządzać.

●
●
●
●

Zdobywanie informacji zwrotnych od klientów w celu weryfikacji skuteczności prowadzonych działań.
Prowadzenie szkoleń z zakresu marketingu i skutecznej sprzedaży
Nadzorowanie budżetu firmy przeznaczonego na działania sprzedażowe i marketingowe, w tym także

optymalizacja kosztów ponoszonych w wyniku tych działań.
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Kontrola wykonania celów i wprowadzanie zmian, które umożliwiłyby uzyskanie lepszych wyników.

SPECJALISTA
SEO/SEM
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Praca nad zapewnieniem wysokich pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych
Budowanie zaplecza na potrzeby pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach

internetowych
Budowanie ruchu z witryn odsyłających innych niż wyszukiwarki
Poszukiwanie nowych źródeł ruchu
Zarządzanie kampaniami AdWords
Analizowanie efektywności działań i opracowywanie strategii pozycjonowania stron www
Rekomendacje w zakresie optymalizacji kodu strony pod kątem wyszukiwarek
Przygotowywanie wytycznych i specyfikacji dotyczących optymalizacji treści
Sporządzanie oraz analiza raportów z efektów prac

SPECJALI STA DS. WSPÓ Ł PRACY
Z PARTNERAMI ZEWN Ę TRZNYMI
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●
●
●

Współpraca z Partnerami biznesowymi w roli

doradcy i opiekuna
Współpraca z dostawcą płatności eCommerce w

zakresie rozliczeń
Pomoc pracownikom Partnera w zakresie obsługi

platformy, przygotowywanie szkoleń, konfiguracja
platformy

●

Koordynacja komunikacji pomiędzy Partnerami,

Organizacją B2B i Magazynami Dystrybutorów w
zakresie procesu zamówień i logistyki
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KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY
Z DOSTAWCAMI IT E-COMMERCE
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●
●
●
●

Zarządzanie relacjami z dostawcami oprogramowania

Platformy E-Commerce
Kontrola, nadzór nad realizowanymi zadaniami przez

dostawców oprogramowania
Planowanie zadań rozwojowych, opis wymagań

biznesowych, odbiór i testowanie Platformy
Nadzór nad formalnymi relacjami z dostawcami

oprogramowania — umowy, protokoły odbioru, faktury.

W E-COMMERCE B2B KLUCZEM
JEST DOSTOSOWANIE
ORGANIZACJI I KULTURY,
A NIE WDRA Ż ANIE NOWYCH
TECHNOLOGII
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Z jednej strony można by pokusić się o stwierdzenie, że uruchomienie sprzedaży poprzez kanały elektroniczne dla rynku B2B jest
czymś prostym i bardzo naturalnym. Może to być po prostu przedłużenie lub automatyzacja obecnych procesów funkcjonujących na
styku Producent - Dystrybutor. Jednak z drugiej strony, gdy organizacja przechodzi przez poszczególne szczeble dojrzałości,
zaczyna dostrzegać, że realizacja procesów sprzedaży w kanałach elektronicznych w epoce cyfrowej jest dużo bardziej
skomplikowana. Jeżeli chce się robić to dobrze i wpływać dzięki temu na powiększanie sieci dystrybucyjnych, a tym samym
realizować coraz bardziej wyśrubowane plany sprzedażowe, konieczne jest podejmowanie działań skoordynowanych. Należy
zaangażować nie tylko znane techniki sprzedażowe, lecz także nowe technologie, nowe media oraz powiększać zespoły o “ludzi ze
świata cyfrowego”.

Ponad wszystko, należy stwierdzić, że sukces w świecie cyfrowym to synergia zaangażowania, doświadczenia i kompetencji zespołów
mieszanych o różnych spektrum wiedzy o produktach, procesach, organizacji. Skuteczność osiąga się dzięki umiejętnemu
wykorzystaniu wiedzy o doświadczeniach i oczekiwaniach klientów, jak i konsumentów. Dlatego tak ważnym jest zbudowanie
organizacji cyfrowej w sposób odpowiedzialny, dostosowany do specyfiki danej firmy tak, aby budowa była ewolucją, a nie rewolucją
i, żeby każda z osób chcących przyczynić się do sukcesu tego projektu, była częścią zmiany.
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To właśnie ludzie są prawdziwym wyzwaniem przed jakim zakłócenia cyfrowe stawiają organizacje. Chodzi o odmienne tempo w
jakim ludzie, organizacje i polityka reagują na postęp technologiczny. Zostało to scharakteryzowane jako:

●

luka przyswajania - czyli tempo, w jakim ludzie są w

●

luka adaptacji - czyli tempo, w jakim organizacja jako

stanie przyswoić nowe technologie. Ma to zastosowanie do

organizm naczyń połączonych jest w stanie wykorzystać nowe

wdrożenia nowych rozwiązań po stronie organizacji, a

technologie i odpowiedzieć na oczekiwania zespołów. Ma to

także dostosowania ludzi po stronie klientów do nowych

zastosowanie także do dostosowania się relacji pomiędzy

narzędzi i zmieniającego się modelu współpracy.

partnerami i kodyfikacji nowego modelu sprzedaży lub też
wymiany informacji poprzez odpowiednie zintegrowanie
systemów na poziomie przedsiębiorstw.
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Głównym wyzwaniem nie jest w takim razie zmiana technologiczna i innowacyjność, lecz nierówne asymilowanie
nowych technologii na różnych poziomach organizacji. Firmy chcące skutecznie budować swoją pozycję w handlu
elektronicznym powinny na pierwszym miejscu postawić inicjatywy o charakterze organizacyjnym i kulturowym, a
nie technologicznym. Realizacja tych inicjatyw będzie tak skuteczna, jak zdolność absorpcyjna, jaką posiada
organizacja. „Zdolność absorpcyjna” zdefiniowana jako pojęcie już w 1990 roku przez Weslay M. Cohen i Daniel A.
Levinthal. Przesłanką tej koncepcji jest twierdzenie, że organizacja musi posiadać wcześniejszą wiedzę powiązaną,
by zasymilować i wykorzystać wiedzę nową. Oznacza to, że im firma więcej wie, tym więcej jest w stanie się nauczyć.

Dążenie do rozwoju E-Commerce B2B w firmie i jej skuteczne przeprowadzenie przez ten proces wymaga odpowiedzenia sobie na
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pytanie w jaki sposób organizacja jest w stanie powiększyć swoją zdolność absorpcyjną w celu zmniejszenia luki adaptacyjnej. Według
Cohen i Levinthal zdolność ta jest kompetencją organizacji, którą można rozwijać poprzez podejmowanie celowych działań. Podobnie
twierdzą autorzy “Academy of Management Review” z 2002 roku: Shakera Zahry i Gerard George. Opracowali oni sugestie działań, które
każda organizacja może i powinna podjąć bez względu na wyzwania jakie przed nią stoją - ponieważ w epoce cyfrowej kluczowym
elementem zmiany są właśnie ludzie i efektywność dostosowania organizacji na tym poziomie.

Działania te to:

1. ROZSZERZENIE RÓŻNORODNOŚCI TALENTÓW W CELU
ZWIĘKSZENIA WCZEŚNIEJSZEJ WIEDZY POWIĄZANEJ.

3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI POZYSKIWANIA WIEDZY
ZE ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO.

2. PODNIESIENIE POZIOMU BAZY WCZEŚNIEJSZEJ WIEDZY

4. ZWIĘKSZENIE SZYBKOŚCI OBIEGU INFORMACJI WEWNĄTRZ FIRMY

INDYWIDUALNYCH PRACOWNIKÓW, POPRZEZ DOSTARCZENIE IM

POPRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM KOMUNIKACJI I

OKAZJI DO ROZWOJU W PRACY W ŚRODOWISKU CYFROWYM.

PRACY GRUPOWEJ.

5. POMAGANIE PRACOWNIKOM ZROZUMIEĆ “DLACZEGO” WAŻNE JEST
ZASYPYWANIE LUKI POMIĘDZY WIEDZĄ I DZIAŁANIEM.
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CYFROWE PRZYWÓDZTWO
I ROZWÓJ KOMPETENCJI
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Budowa efektywnych zespołów sprawnie odnajdujących się w tematyce handlu elektronicznego zaczyna się za każdym razem
od zdefiniowania kierunku rozwoju organizacji. Kierunek ten określony jest przez Liderów, którzy nie tylko muszą wykreować
wizję rozwoju, lecz także warunki organizacyjne i kulturowe na podstawie których możliwe będzie budowanie zespołów,
pozyskiwanie talentów i wydobywanie z ludzi tego co najlepsze.

Gdy myślimy o rozwoju organizacji poprzez stawianie sobie nowych ambitnych celów i wchodzenie na nieznane wody,
krytycznym jest określenie jakich ról potrzebujemy. Ważne jest też odpowiedzenie sobie na pytanie „Czy te role, w naszym
otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym, będą mogły być efektywnie wykorzystane?”. Pojawia się tutaj idea rodem z Karola
Darwina i jego teorii o doborze naturalnym: każdy dobry Lider zdaje sobie sprawę, że ta sama osoba będzie inaczej
funkcjonowała w dwóch różnych organizacjach. Mają na to wpływ nie tylko osobiste predyspozycje (talenty), lecz także
otoczenie, w którym przyjdzie danej osobie funkcjonować. Zostało to zbadane przez Wilhelma Johannsena na przełomie XIX i
XX wieku i określone mianem fenotypu. To właśnie połączenie talentu i czynników organizacyjnych determinuje sukces
każdego zespołu i każdego przedsięwzięcia. Dokładnie tak jak genotyp i fenotyp określają cechy roślin, ludzi i zwierząt, w
zależności od możliwości rozwojowych, otoczenia i sytuacji, w której przyszło im funkcjonować.
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Tak jak zostało wcześniej powiedziane: handel elektroniczny i zmiany wynikające z epoki cyfrowej nie powinny
koncentrować się na technologiach. Liderzy powinni zrozumieć naturę funkcjonowania organizacji, procesy i otoczenie
konkurencyjne. Na podstawie tych informacji kolejnym krokiem jest odpowiednie zdefiniowanie katalogu potrzebnych ról i
kompetencji. Dla firm hybrydowych (gdzie część biznesu realizowana jest poprzez tradycyjne inicjatywy, a część skupia się
na wkroczeniu w handel elektroniczny) połączenie nowości rynkowych, zarządzanie talentami wewnętrznymi i zewnętrznymi
będzie stanowiło podstawę do osiągnięcia sukcesu i zdobycia przewagi konkurencyjnej.
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Tym samym Liderzy tworzący nowoczesne zespoły, których głównym celem będzie konkurowanie w świecie cyfrowym, powinni
charakteryzować się następującymi cechami i kompetencjami:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Umiejętność określania wizji i celu, a także wytyczania kierunku krótkoterminowego
Otwartość na zmiany oraz umiejętność żonglowania trendami i koncepcjami w taki sposób, aby dopasować je do organizacji
Posiadanie osądu biznesowego, który jest kluczowy dla sprawnego podejmowania decyzji w niepewnym otoczeniu

biznesowym i szybko zmieniającym się rynku
Zaufanie do siebie i ludzi, pozwolić im na popełnianie błędów i wykonywanie niektórych rzeczy w sposób inny (czasem

innowacyjny)
Umiejętność inspirowania ludzi i nakłaniania ich do podążania za sobą i swoją wizją
Umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego eksperymentowaniu
Wspieranie talentów do ciągłego samorozwoju
Umiejętność perswazji i wywierania wpływu na interesariuszy
Umiejętność nakłaniania ludzi do współpracy i pracy ponad podziałami
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Mając na uwadze kluczowe kompetencje Liderów, wymagane do sprawnego budowania organizacji oraz ogólny
trend biegłości cyfrowej pracowników, organizacje muszą myśleć o tym w jaki sposób dostosować kulturę swojej
firmy do nowego rynku pracy. Ważne jest to, aby budować zwinne i zaangażowane zespoły gwarantujące możliwość
efektywnego reagowania na zmiany rynkowe i dające szanse utrzymania talentów w organizacji przez okres dłuższy
niż średnia rynkowa. Firmy poszukują coraz częściej pracowników, którzy potrafią się zmieniać, dostosowywać i
rozwijać, dzięki czemu będą wpływać na zespoły, w których pracują i je oddolnie reorganizować w kierunku bardziej
elastycznego działania.
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W ramach badań prowadzonych przez MIT dot. kluczowych umiejętności, które powinni posiadać pracownicy, prawie 40%
uczestników wskazało „otwartość na zmiany”, a 27% na „biegłość technologiczną i rozumienie technologii” przy
jednoczesnym zaznaczeniu, że ponad 62% uczestników wskazało „konieczność aktualizacji swoich umiejętności” co 12
miesięcy lub częściej (44% zaznaczyło „konieczność stałego podnoszenia kompetencji”).

Z przeprowadzonych badań wynika, że rynek pracownika i sami pracownicy zdają sobie sprawę z potrzeb jakie przychodzą
od organizacji. Sami też starają się proaktywnie reagować na to czego potrzeba dla odniesienia sukcesu osobistego w
ramach organizacji, w której pracują. Budowa jednostek organizacyjnych, które będą w stanie odpowiednio reagować na
otoczenie konkurencyjne wymaga także zaangażowania osób z doświadczeniem, które będą filarami tych zespołów.
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Bardzo dobre wieści także w tym zakresie pochodzą z badań MIT. Wynika z nich, że średnio 80% respondentów (niezależnie od
wieku) wskazało, że ważnym jest dla nich możliwość pracy, w organizacji która jest liderem cyfrowym w danej branży lub
obszarze.

Stanowi to podstawę do wyciągnięcia wniosku, że luka w przyswajaniu technologii przez ludzi jest samoczynnie niwelowana i
kluczową barierą jest w tym momencie likwidacja luki adaptacyjnej w obszarze kultury firmy.

O kompetencjach cyfrowych napisano bardzo dużo. Można się rozwodzić nad wyższością danologii nad programowaniem i
analizować jak bardzo powiększy się grono “kodujących kobiet”, ale powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: „W którym
kierunku zmierza rozwój kompetencji i jak on się zmienia?”. Ostatnie 20 lat to okres ustawicznego rozwoju takich obszarów jak
Matematyka, Technologia, Inżynieria i Informatyka. Pomimo rozwoju tych obszarów i wynikającego z tego rozwoju kompetencji
cyfrowych (w tym sztucznej inteligencji), coraz częściej zauważyć można wzrost znaczenia kreatywności i inteligencji
emocjonalnej, a także pozostałych kompetencji miękkich. Profil nowoczesnego pracownika to nie tylko osoba posiadająca
umiejętności techniczne lub zamknięta w wąskiej specjalizacji.
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Nowoczesny pracownik to osoba potrafiąca przekazać swoją wiedzę i ją odpowiednio zaprezentować. Jak powiedział Dan
Resturccia z Burning Glass “Firmy poszukują ludzi dysponujących równowagą umiejętności technicznych i miękkich. Często
od ludzi posiadających głęboką wiedzę z danego obszaru oczekuje się również, że będą posiadać podstawowe
umiejętności z zakresu komunikacji, opowiadania historii. Na przykład danolodzy muszą zrozumieć działalność firmy oraz
potrafić opowiedzieć historię, by zinterpretować uzyskane wnioski. Pewne umiejętności odchodzą, a zamiast nich oczekuje
się od wszystkich, że będą posiadali nowe umiejętności np. media społecznościowe.”

Szaleńczy rozwój technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji mógłby z jednej strony doprowadzić do sytuacji w której to
komputery i procesy w nich zaimplementowane będą całkowicie wywłaszczały osoby fizyczne, jednakże rozwój tych
technologii jeszcze bardziej wymaga udziału człowieka. Choćby w zakresie zadawania odpowiednich pytań i interpretacji
odpowiedzi, a także efektywnego budowania relacji z innymi ludźmi - handel elektroniczny jest tylko z nazwy elektroniczny.
Biznes cały czas jest i będzie realizowany pomiędzy ludźmi i dla ludzi, a komputery są tylko narzędziami usprawniającymi
pracę.
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„Komputery są bezużyteczne. Mogą nam dać tylko odpowiedź, a przy całym tym zgiełku i natłoku informacji musimy
pamiętać, aby nie zabić człowieka w człowieku” - Pablo Picasso

I idąc za słowami Stanisława Lema: „Każda bez wyjątku nowa technologia ma awers korzyści i zarazem rewers nowych,
nieznanych dotychczas bied.“, dziś nie wiemy, jak będzie wyglądał świat nowych technologii za 20 i 50 lat. Wiemy jednak już
teraz, że realizacja efektywnych modeli biznesowych jako przedsięwzięć hybrydowych wymagać będzie ciągłego
zaangażowania człowieka. Powodem jest obecność człowieka po drugiej stronie lustra/ekranu, wraz z jego potrzebami,
problemami, emocjami. Tylko umiejętna współpraca i zauważenie “człowieka w człowieku” są podstawą do budowania
przewagi konkurencyjnej.

29

Nasz świat i epoka cyfrowa są pełne paradoksów. Jednym z nich jest wzrost nowych technologii, które z jednej strony nas
odciążają i pomagają, lecz z drugiej strony potrafią przytłoczyć. Co zmusza nas czasem do detoksu od nowych technologii
lub do umiejętnego ograniczania ich wpływu na nasze życie. Dlatego tak ważne jest, aby zespoły i ich poszczególni
członkowie wchodzący w skład organizacji handlu elektronicznego posiadali zrównoważony balans kompetencji twardych i
miękkich. To właśnie dzięki tym miękkim aspektom możliwy jest skokowy rozwój organizacji i przystosowanie jej, poprzez
przystosowanie zespołów i ich członków do zmieniającego się otoczenia cyfrowego. Prawdą jest to, co powiedział Stanisław
Lem „Niech pan zada Netscape'owi na przykład hasło „szczęście” w paru podstawowych językach – do końca życia nie
przeczyta pan tego, co panu wyrzuci. Czy zbliży się pan do szczęścia?“. W miejsce słowa “szczęście” każdy z nas może
wstawić wszystko.
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Odpowiedzi na pytania są dookoła nas. Jednak to właśnie dzięki członkom zespołów i ich umiejętnościom miękkim
organizacja jest w stanie ocenić, które z tych odpowiedzi są tymi poszukiwanymi. To też jedyny sposób, aby nie stracić
czasu na poszukiwanie właściwego rozwiązania, opierając się jedynie na działaniach “technologicznych”. Tempo zmian i
konieczność szybkiego i efektywnego reagowania na nie jest podstawą rozwoju, dlatego rozwój umiejętności miękkich
powinien iść w parze z rozwojem tych twardych. Poszczególne zespoły powinny dążyć do zrównoważenia wewnętrznych
kompetencji tak, aby były postrzegane całościowo jako zgrany organizm radzący sobie ze wszystkimi wyzwaniami.
Technologia jest podstawą realizacji biznesu w epoce cyfrowej, lecz biznes realizowany jest przez ludzi i dla ludzi.

Budowa organizacji posiadającej odpowiednie role i kompetencje kluczowe dla rozwoju handlu elektronicznego, to nie lada
wyzwanie. Jednakże dużo większym wyzwaniem od zbudowania organizacji i pozyskania odpowiednich talentów jest ich
utrzymanie i rozwijanie. Organizacje na każdym etapie rozwoju pod kątem dojrzałości cyfrowej mają kłopot z utrzymaniem
talentów dla realizacji swojej strategii cyfrowej. Tym samym to właśnie budowanie organizacji i kultury sprzyjającej
ciągłemu rozwojowi, eksperymentowaniu i uczeniu się stanowi główne ryzyko w przejściu pomiędzy poszczególnymi
szczeblami dojrzałości cyfrowej.

ZESPÓ Ł E-COMMERCE B2B NA CZYM SI Ę SKUPI Ć W
POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH
ROZWOJU ORGANIZACJI
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Każda organizacja jest inna. Ze względu na swoje otoczenie może wymagać dostosowania poniższych założeń, jednakże
większość z ról i obszarów kompetencyjnych będzie pokrywało się w większości podmiotów realizujących w kanałach
elektronicznych sprzedaż o charakterze B2B. Zaznaczyć należy, że poniższe definicje nie dotyczą samego umiejscowienia danej
grupy ról w strukturze firmy. Wskazują one zakres jaki powinien być rozważony biorąc pod uwagę wyzwania i poziom dojrzałości
cyfrowej. Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano trzy profile organizacji E-Commerce B2B, które mają swoje
odzwierciedlenie w podmiotach działających na Polskim i europejskim rynku. Profile te definiują trzy następujące po sobie
poziomy dojrzałości organizacji E-Commerce:

PROFIL A:
POCZĄTKUJĄCY
E-COMMERCE
B2B

PROFIL B:
ŚWIADOMY
E-COMMERCE B2B

PROFIL C:
ZOPTYMALIZOWANY
E-COMMERCE B2B

Profile te nie są jedynie teoretycznym opracowaniem. Powstały w wyniku przeprowadzenia analiz i badań istniejących
podmiotów, a problemy i wyzwania w nich wskazane są charakterystyczne dla danego etapu rozwoju lub obszaru zainteresowań.
Wskazać należy, że niektóre organizacje odnajdą pasujące do siebie charakterystyki w różnych profilach - co jest rzeczą
typową, ponieważ każda firma jest inna, a nasze opracowanie jest przybliżeniem specyficznych podmiotów i ścieżek ich rozwoju.
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Udzielenie odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia poniżej umożliwi określenie poziomu dojrzałości w danej sekcji. Można w
stosunkowo prosty sposób zweryfikować na jakim poziomie dojrzałości znajduje się firma.

Ankieta

została opracowana w skali Likreta od 1 do 5, gdzie:

1.zdecydowanie nie,
2.raczej nie,
3.nie wiem,
4.raczej tak,
5.zdecydowanie tak.
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Profil A: Początkujący E-Commerce B2B

Organizacja o tym profilu realizowała przez wiele lat działania w obszarze produkcji i handlu tradycyjnego oraz zbudowała stabilną pozycję na rynku polskim
(a w niektórych przypadkach także na rynkach zagranicznych). Obecnie, w toku prowadzenia dalszych prac rozwojowych, zidentyfikowała kanał ECommerce B2B jako jeden z typowych kierunków umożliwiających automatyzację procesu sprzedaży. Jednocześnie konfrontuje się z oczekiwaniami swoich
partnerów biznesowych w zakresie rozbudowy i optymalizacji procesów biznesowych o możliwość przyjmowania zleceń w formie elektronicznej i
zapewnienia stałego dostępu do informacji o statusach dostaw (wraz z cenami poszczególnych towarów).

Charakterystyka stanu obecnego
Zarządzanie doświadczeniami klientów

Media społecznościowe

1. Zidentyfikowane są typowe punkty styku/kontaktu z klientami.
2. Całość komunikacji z Klientami odbywa się w modelu tradycyjnym lub z wykorzystaniem poczty
elektronicznej.
3. Wszelkie działania związane z promocją i marketingiem realizowane są poprzez tradycyjne kanały: ulotki,
media, konferencje.
4. Są prowadzone dodatkowe badania i analizy dotyczące jakości produktów i usług w zakresie sposobu ich
sprzedaży (w tym z partnerami w celu poznania ich oczekiwań).
5. Strona internetowa zawiera katalog produktów i usług w formie PDF z informacjami o cenach bazowych.
6. Partnerzy posiadają własną umowę ramową z cennikami, które są aktualizowane i dystrybuowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Strona internetowa jest zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi trendami i dobrymi praktykami.
8. Są wykonywane dodatkowe badania użyteczności UX strony i sklepu internetowego

1. Sklep internetowy aktualizowany jest sporadycznie w
przypadku wystąpienia większych zmian w opisach lub cenach.
2. Marketing w mediach społecznościowych dopiero się
rozpoczyna.
3. Zostały utworzone podstawowe konta w mediach
społecznościowych.
4. Kanały w mediach społecznościowych wykorzystywane są do
publikacji treści.
5. Treści w mediach społecznościowych nie są moderowanie
aktywnie przez dedykowanych pracowników.

Cyfrowa sprzedaż

Marketing cyfrowy
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1. Organizacja jest zainteresowana tematem marketingu cyfrowego.
2. Podstawowe czynności związane z obecnością w wyszukiwarkach internetowych
zostały przygotowane wraz z budową strony.
3. Rola Marketingu sprowadza się najczęściej do promocji artykułów w prasie
branżowej i na portalach branżowych.
4. Następuje nieśmiały proces pozyskiwania Lead'ów i Prospektów z kanałów

1. Sprzedaż B2B zapoczątkowana została poprzez budowę prostego sklepu internetowego.
2. Klienci informowani są o statusach realizacji Zamówień za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Sklep internetowy prezentuje ceny i opisy produktów zgodnie z generycznym katalogiem.
4. Sklep i jego katalog produktów umożliwia aktualizację opisów produktów, zdjęć generowanie
zestawienia dla zewnętrznych portali.

cyfrowych.

Analityka cyfrowa

Zarządzanie rozwojem i utrzymanie

1. Informacje o zamówieniach składowane są najczęściej w systemach klasy ERP/FI.

1. Organizacja posiada kompetencje i doświadczenie w realizacji złożonych projektów cyfrowych.

2. Analityka i raportowanie realizowane są w sposób bezpośredni z systemu ERP lub

2. W ramach organizacji zostały wykształcone zespoły odpowiedzialne za projektowanie i

sklepu internetowego.
3. Klienci są segmentowani z perspektywy potencjału sprzedażowego i podpisanych
umów.
4. Podstawowe raporty sprzedażowe i efektywności operacyjnej zostały zbudowane i
cyklicznie udostępniane są Kierownictwu i Zarządowi.
5. Organizacja zarządza danymi i weryfikuje czy dane składowane w jej systemach są
odpowiednio udokumentowane i wykorzystywane.
6. Najczęściej poszczególne systemy posiadają różne modele danych.
7. System ERP jest wykorzystywany jako jedyne źródło wiedzy o zamówieniach,
produktach, klientach i fakturach.
8. Organizacja posiada wdrożone polityki zarządzania danymi i zwraca uwagę.

modelowanie systemów informatycznych.
3. Szef zespołu IT odpowiada za kontakt pomiędzy biznesem.
4. Innowacje i decyzje rozwojowe w zakresie IT i wykorzystania nowych technologii stanowią
niewielki punkt w planach rozwojowych.
5. Zewnętrzni partnerzy są zaangażowani do realizacji projektów IT.
6. Planowanie rozwoju odbywa się poprzez opracowanie Strategii/Wizji organizacji i wykorzystania
wiedzy zespołu o wymaganych kierunkach rozwoju.
7. Organizacja posiada ograniczone zdolność asymilacji zmiany i dostosowywania się do szybkiego
tempa rozwoju.
8. Poszczególne procesy biznesowe posiadają swoją wersję alternatywną/papierową dzięki czemu
ciągłość działania organizacji nie jest zagrożona.

Typowe role występujące w organizacji o tym profilu
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Dyrektor E-Commerce - osoba pełniąca tę rolę łączy odpowiedzialność za całą sprzedaż B2B w organizacji, a w późniejszych etapach rozwoju organizacji zdarza się tak,

że jest ona wydzielana do niezależnej struktury lub jeszcze bardziej umacnia Sprzedaż. Najważniejszym dla powodzenia całości jest zapewnienie przestrzeni do rozwoju
dla Lidera E-Commerce, nietraktowania tego obszaru jak obszaru kanibalizującego tradycyjną sprzedaż. Ważne jest dostarczanie odpowiedniego wsparcia w organizacji
poprzez częściowe oddelegowanie pozostałych kluczowych ról wymaganych dla rozwoju E-Commerce w firmie.

Marketing Manager - bardzo często organizacje zdają sobie sprawę z konieczności wykorzystywania nowych kanałów cyfrowych do promocji informacji o firmie i jej

produktach. W ramach rozwoju rola ta wchodzi w tematy SEO i dostosowania specjalistycznych treści na stronie w taki sposób, aby wyszukiwarki internetowe mogły
efektywnie indeksować i pozycjonować wskazane treści. Na tym etapie często jest to główny partner do rozmowy dla Dyrektora E-Commerce i jednocześnie pośrednik w
komunikacji pomiędzy nim a Sprzedawcami i Właścicielami Produktów/Kategorii.

Właściciel Produktu / Kategorii - rola ta odpowiada za definiowanie opisów produktów i realizację strategii rozwoju danej kategorii produktowej. To właśnie z tego

obszaru najczęściej pochodzą wstępne opisy produktów widniejące na stronie WWW.

Sprzedawca / Opiekun Klienta - jest to podstawowa rola, która posiada kontakt z klientami biznesowymi. Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu klienta i budowaniu relacji

z nim, możliwe jest realizowanie sprzedaży.

Obsługa Klienta - w różnych organizacjach obowiązki związane z obsługą klienta i rozwiązywanie jego problemów są albo realizowane przez działy sprzedaży i

opiekunów klientów, lub też poprzez dedykowane jednostki, które zajmują się rozwiązywaniem zapytań, zwrotów, reklamacji i bardzo ściśle współpracują z pozostałymi
jednostkami.

Manager ds. Logistyki - rola ta jest jedną z podstawowych, niezależnie od tego czy transakcje realizowane są w modelu tradycyjnymi, czy online. Odpowiedzialność za

dostarczenia w odpowiedniej jakości i czasie zawsze spada na Logistykę.
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Profil B: Świadomy E-Commerce B2B
Organizacja o tym profilu posiada już wdrożone rozwiązanie E-Commerce B2B w mniejszym lub większym zakresie. W toku współpracy
wewnętrznej zostały zidentyfikowane obszary do rozwoju, w szczególności:

1. Automatyzacja sprzedaży i przeniesienie wszystkich klientów do systemu E-Commerce B2B
2. Podłączenie E-Commerce B2B do typowych interface’ów EDI wykorzystywanych przez Klientów.
3. Zapewnienie automatycznego eksportowania feed’ów produktowych z dedykowanymi cenami tak aby Klienci mogli zaczytać je w swoich
systemach sprzedażowych
4. Migracja odpowiedzialności Sprzedaży w kierunku Doradców/Ekspertów produktowych.
5. Większa promocja w mediach społecznościowych i nastawienie na utrwalanie wizerunku i marki poprzez zbieranie doświadczeń klientów
jak i prezentację treści generowanych przez pracowników.

Firma zaczyna inwestować w rozwój narzędzia poprzez wewnętrzne zespoły lub też poszukuje zewnętrznych partnerów. To doprowadza do
konieczności profesjonalizacji komunikacji i zarządzania przedsięwzięciami na styku biznesu i IT. Rozpoczynane są także pierwsze inicjatywy w
zakresie monitorowania mediów społecznościowych i profesjonalne pozycjonowanie sklepu przy wykorzystaniu technik SEO i SEM.
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Charakterystyka stanu obecnego

Zarządzanie doświadczeniami klientów
1. Komunikacja z Klientami prowadzona jest równolegle w kanałach tradycyjnych jak i poprzez Sklep internetowy.
2. Klient ma możliwość podglądu aktualnego statusu zamówienia i szczegółów dotyczących kroków w procesowaniu
zamówienia.
3. Wykorzystywane są nowe media i nowe formy promocji oraz budowania świadomości marki.
4. Zostały zapoczątkowane badania w obszarze segmentacji klientów i rozpoznawania różnych ich zachowań w zależności od
segmentu i kategorii produktowych.
5. Strona internetowa jest częścią strategii promocji Marki.
6. Strona zaprojektowania jest zgodnie z trendami Mobile First i RWD.
7. Interface użytkownika na sklepie zaprojektowany został z myślą o użytkowniku i jego doświadczeniach.
8. Firma uczy się zachowań klientów na stronie poprzez analizę ruchu, wykorzystywanych słów kluczowych i kierunków z których
klienci przychodzą na stronę.

Marketing cyfrowy

Media społecznościowe

1. Wdrażane są narzędzia i procedury do zbierania i analizowania opinii klientów z
serwisów społecznościowych.
2. Media społecznościowe są uważane za jeden z najważniejszych kanałów
marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
3. Definiowane są plany, aby zachęcić użytkowników i ich sieć do komunikacji.
4. Obsługa mediów społecznościowych jest nadal samodzielną praktyką realizowaną
niewielkim zespołem i budżetem w organizacji.
5. Obsługa klienta jest mocno skoncentrowana na obsłudze posprzedażowej.
6. Wdrożono polityki i procedury korporacyjne umożliwiające skuteczne reagowanie
na niekorzystne oceny i opinie.

Cyfrowa sprzedaż
1. Wszystkie produkty nadające się do sprzedaży internetowej są zarejestrowane w

1. Zasady i polityki organizacji w zakresie marketingu cyfrowego są opracowywane i wdrażane w organizacji.
2. Wdrożono narzędzie do automatyzacji marketingu, aby zautomatyzować rutynowe działania marketingowe w zakresie
zarządzania kampaniami cyfrowymi.
3. Organizacja ustanowiła standardowy lejek konwersji, który jest dostosowany do lejka marketingowego marki, lejka
zarządzania potencjalnymi klientami i cyfrowej mapy podróży klienta.

bazie danych katalogu online.
2. Dostępne są rekomendacje produktów w czasie rzeczywistym.
3. Pojedynczy koszyk może obsługiwać różne rodzaje ofert marketingowych,
promocje sprzedaży, metody płatności itp.
4. Fiskalizacja transakcji odbywa się w trybie online;

4. Wykorzystywane są sprawdzone praktyki, w tym segmentacja ruchu i analiza mapy ciepła.

5. Status dostawy jest śledzony online

5. Narzędzia do optymalizacji współczynnika konwersji są wykorzystywane w organizacji.

6. Proste zmiany zamówienia można dokonać online.
7. Wykorzystywany jest program lojalnościowych dla klientów.

39
Analityka cyfrowa

Zarządzanie rozwojem i utrzymanie

1. Wdrożony został centralny rekord klienta i wszystkich
informacji z nim powiązanych.
2. Wiele danych dotyczących preferencji klientów zostało
skonsolidowanych

i

jest

dostępnych

w

ramach

segmentów.
3. Zbierane są dane o preferencjach i zachowaniach
klientów z różnych źródeł.
4. Narzędzia raportowania mają wszechstronne funkcje, w
tym

pulpit

nawigacyjny

online

i

zaawansowaną

manipulację danymi.
Raporty operacyjne są w większości wstępnie zdefiniowane i
dostępne online.

1. Innowacje cyfrowe są integralną częścią procesów planowania strategii cyfrowej.
2. Plany cyfrowe są opracowywane corocznie i aktualizowane.
3. Plany cyfrowe są dobrze dopasowane do strategii biznesowej i informatycznej.
4. Wdrażane są kompleksowe usługi wielokanałowej architektury IT.
5. Architektura składa się z wielu komponentów, które można łatwo ponownie wykorzystać w różnych kanałach cyfrowych przy
niewielkim przeprogramowaniu.
6. Wiele decyzji inwestycyjnych dotyczących inicjatyw cyfrowych jest podejmowanych na podstawie przypadków biznesowych.
7. Kluczowi dyrektorzy są zaangażowani w organy zarządzające, aby wspierać i podejmować decyzje dotyczące inwestycji i
programów cyfrowych.
8. Organizacja w ostatnim okresie przeszła kilka średnich lub mniejszych zmian w zakresie struktury, w celu dostosowania jej
do nowych kierunków rozwoju, jednak nadal występuje potrzeba rozwoju w tej materii.
9. Wymagania operacyjne IT są częścią rozwoju cyfrowego.
Centralny zespół zarządzania jakością jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości w całej organizacji.

Typowe role występujące w organizacji o tym profilu
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Dyrektor E-Commerce - osoba pełniąca tą rolę bardzo często łączy odpowiedzialność za całą sprzedaż B2B w organizacji. Dopiero w późniejszych etapach

rozwoju organizacji zdarza się, że jest ona wydzielana do niezależnej struktury lub jeszcze bardziej umacnia Sprzedaż. Najważniejszym dla powodzenia całości
jest zapewnienie przestrzeni dla rozwoju dla Lidera E-Commerce, nietraktowania tego obszaru jak obszaru kanibalizującego tradycyjną sprzedaż, a także
dostarczenie odpowiedniego wsparcia w organizacji poprzez częściowe oddelegowanie pozostałych kluczowych ról wymaganych dla rozwoju E-Commerce w
firmie.
Marketing Manager - na tym poziomie dojrzałości organizacji w dużo większym aspekcie skupia się nie tylko na treściach, lecz także doradztwie w zakresie

projektowania rozwiązań pod kątem UX/UI, a także realizuje działania związane z analizą profili w mediach społecznościowych. Informacje pochodzące z tego
źródła będą także stanowiły jeden z głównych kierunków rozwoju w zakresie trendów cyfrowych i aplikowania doświadczeń konsumentów w rozwoju platform ECommerce B2B.
Właściciel Produktu / Kategorii - rola ta odpowiada za definiowanie opisów produktów i realizację strategii rozwoju danej kategorii produktowej. To właśnie z

tego obszaru najczęściej pochodzą wstępne opisy produktów widniejące na stronie WWW. Opisy produktów są zarządzane centralnie w rozwiązaniach klasy PIM,
a sposób ich opisu umożliwia różne prezentacje w zależności od kanału czy grupy odbiorców.
Sprzedawca / Opiekun Klienta - jest to podstawowa rola, która posiada kontakt z klientami biznesowymi. Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu klienta, a także

budowaniu relacji z nim, możliwe jest realizowanie sprzedaży. Wraz z rozwojem kanałów cyfrowych, rola ta przekształca się w Doradcę Klienta, który oprócz
“doglądania” celów sprzedażowych zajmuje się także szerzeniem wiedzy o nowościach, a także staje się Ekspertem w zakresie poszczególnych linii
produktowych.

Typowe role występujące w organizacji o tym profilu
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Obsługa Klienta - w różnych organizacjach obowiązki związane z obsługą klienta i rozwiązywanie jego problemów są albo realizowane przez działy sprzedaży i

opiekunów klientów lub też poprzez dedykowane jednostki, które zajmują się rozwiązywaniem zapytań, zwrotów, reklamacji i bardzo ściśle współpracują z
pozostałymi jednostkami.
Project Manager - rola, która pojawia się w organizacjach wraz ze wzrostem działań biznesowych i IT. Głównym zadaniem jest koordynacja inicjatyw

wewnętrznych zespołów, a także podwykonawców. Rola ta często umieszczona jest w ramach biura zarządzania projektami lub innej struktury, która dba o
standaryzację procesów wytwarzania i zarządzania projektami, a także rozwój kompetencji zarządczych w firmie.
Analityk Biznesowy - jest to rola, która z jednej strony przejmuje wiedzę o zachowaniach klientów i staje się głównym Właścicielem Biznesowym platformy. Ma za

zadanie łączyć oczekiwania sprzedaży, marketingu, klientów, trendy rynkowe w taki sposób, aby móc efektywnie podzielić poszczególne zmiany platform IT na
spójne, małe części. Rola ta także odpowiada za zbieranie danych, raportowanie i analizowanie efektywności procesów i ścieżek konwersji. Analityk biznesowy
eCommerce zwiększa efektywność sprzedaży online poprzez badanie trendów rynkowych, zachowań konsumentów oraz analizę kosztów i korzyści. Dostarczają
oparte na danych sugestie dotyczące rozwoju firmy.
Tester - Tester weryfikuje działanie funkcji opracowanych przez programistów i zgłasza wszelkie problemy, które należy rozwiązać. Codzienne zadania obejmują

tworzenie przypadków testowych, wykrywanie błędów, wykonywanie scenariuszy biznesowych oraz dokładne dokumentowanie wyników testów. Często rola ta
jest łączona z rolą Analityka, a do testów angażowane są poszczególne role biznesowe w organizacji.
Manager ds. Logistyki - rola tak jest jedną z podstawowych i niezależnie od tego czy transakcje realizowane są w modelu tradycyjnymi, czy online.

Odpowiedzialność za dostarczenia w odpowiedniej jakości i czasie zawsze spada na Logistykę.
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Profil C: Zoptymalizowany E-Commerce B2B
Organizacja o tym profilu wykorzystuje rozwiązania E-Commerce B2B do codziennej komunikacji i zarządzania sprzedażą. Na tym etapie skupia
się w szczególności na:

1. Optymalizacji działań operacyjnych poprzez większą automatyzację procesów firmy, a także poszukiwaniu efektywności kosztowej.
2. Zaimplementowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do poprawy konwersji, powiększania
koszyków, a także segmentacji klienta i kalkulacji warunków cenowych.
3. Zaimplementowanie rozwiązań umożliwiających raportowanie online danych, a także wykonywanie wiarygodnych predykcji dot. sprzedaży,
prognozowania popytu i podaży, a także przewidywania zmian cen w zależności od sytuacji makroekonomicznych.
4. Wykorzystywane są także kanały cyfrowe do ekspansji na zewnętrzne rynki poprzez pełną integrację z marketplace’ami i dotarcie
bezpośrednio do konsumentów w ramach modelu E-Commerce D2C.
5. Prowadzone działania mają podstawę w przyjętej strategii biznesowej organizacji, dzięki czemu całość rozwoju jest odpowiednio
monitorowana w zakresie zwrotów z inwestycji, a jej dobre efekty stanowią podstawę do dalszych innowacyjnych projektów. Organizacja
stała się jednym z liderów zmiany w zakresie E-Commerce i wyznacza nowe standardy w tym obszarze.

Charakterystyka stanu obecnego
Zarządzanie doświadczeniami klientów

Media społecznościowe
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1. Prowadzone są badania użytkowników w celu poszukiwania ukrytych intencji i korelacji zdarzeń z
zachowaniami zakupowymi na różnych urządzeniach w modelu omnichannel.
2. Badania użyteczności prowadzone są cyklicznie i wykorzystywane do usprawniania funkcjonowania
sklepu.

1. Skargi, negatywne opinie i roszczenia wyrażane w mediach społecznościowych są aktywnie agregowane i
analizowane przez zespół.

3. Wykorzystywane są dodatkowe ankiety badające preferencje klientów w formie elektronicznej lub
głosowej.

2. Społeczności internetowe stały się krytycznym i wartościowym elementem organizacji wykorzystywanym do
badania wpływu wprowadzanych innowacji produktowych.

4. Zbudowane zostały wzorce zachowań klientów i na tej podstawie dopasowywane są poszczególne

3. Wdrożono w organizacji podejście do zarządzania kryzysowego w obszarze mediów społecznościowych.

ścieżki zakupowe.
5. Lojalni klienci uczestniczą w testach i badaniach nowych funkcjonalności UX.

Marketing cyfrowy

Cyfrowa sprzedaż

1. Skuteczność automatycznych rekomendacji produktów i usług jest cyklicznie monitorowana.
1. Działania cyfrowej promocji marki są zintegrowane z pozostałymi działaniami marketingowymi.
2. Rozwiązania techniczne do analizy zachowań klientów są wykorzystywane i zautomatyzowane w celu
lepszej segmentacji klientów.
3. Praktyki cyfrowej promocji marki są zintegrowane z tożsamością organizacji, dzięki czemu stały się
unikalne i trudne do skopiowania przez konkurencję.
4. Praktyki SEO i SEM w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy konwersji i realizacji celów
sprzedażowych.

2. Dla zidentyfikowanych klientów możliwe jest prezentowanie bardziej dobranych ofert i rekomendacji
produktowych.
3. Dynamiczne propozycje promocji lub nagród są tworzone podczas procesu dodawania do koszyka, w celu
zwiększenia konwersji i zmniejszenia liczby porzuconych koszyków.
4. Organizacja stara się dopasowywać wzorce porzucania koszyków do zachowań klientów i aktywnie reagować
w chwili wykrycia takiego ryzyka.
5. Klienci mogą modyfikować zamówienie do czasu jego opłacenia lub przyjęcia do kompletacji.

5. SEO i SEM stanowią kluczowy aspekt w projektowaniu nowych funkcji do sklepu internetowego.

6. Klient może przez sklep internetowy złożyć zwrot lub reklamacje produktu.

6. Organizacja jest w stanie przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową na podstawie danych o ruchu

7. Wszystkie usługi dla klientów świadczone w trybie offline są dostępne online.

i zachowaniach klientów.
7. Wydajność strony stanowi kluczowy aspekt w rozwoju nowych funkcjonalności.

8. Doświadczenie klientów w zakresie samoobsługi online jest płynne i spójne z obsługą klienta offline.
9. Połączenie kanałów cyfrowych jest zoptymalizowana pod kątem wyników finansowych w wielu kanałach, w
tym zwrotu z inwestycji, przychodów i rentowności, bez izolowania każdego kanału.
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Analityka cyfrowa
1.

Zarządzanie rozwojem i utrzymanie

Organizacja wykorzystuje takie rozwiązania jak Big Data, analityka
internetowa oraz analityka klientów i produktów.

2. Preferencje klientów pochodzą w dużym stopniu z korelacji danych,
zachowań i segmentów.
3. Dokładność i trafność danych preferencji klientów jest tak wysoka, że reakcje
klientów na spersonalizowane wiadomości i usługi są pozytywne.
4. Rekomendacje produktowe i dostosowanie ścieżki zakupowej w dużej mierze
bierze pod uwagę preferencje i segmenty klientów.
5. Organizacja ma pełne zrozumienie potrzeb i priorytetów klientów w różnych
cyklach życia klienta.
6. Na podstawie zachowań Klientów możliwe jest zidentyfikowanie lojalności
wobec marki i wrażliwości na promocję.
7. Każdy raport może być zaprojektowany i stworzony przez użytkowników
końcowych przy niewielkim zaangażowaniu personelu IT.
8. Planowanie i prognozowanie wykorzystują dane i raporty a także predykcję
automatyczną na podstawie danych historycznych, trendów i wielu czynników
wewnętrznych i zewnętrznych

1. Zostały zdefiniowane i podpisane strategiczne partnerstwa technologiczne.
2. Portfele innowacji cyfrowych i plany działania są wysoce wykonalne zgodnie z przyjętymi planami.
3. Dominuje środowisko pilotażowe i kultura szybkiej porażki.
4. Innowacje cyfrowe to podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej organizacji.
5. Plany cyfrowe są integralną częścią korporacyjnej strategii biznesowej, strategii jednostki biznesowej i
strategii IT.
6. Innowacje cyfrowe napędzają proces planowania cyfrowego, aby wymyślić przełomowe pomysły i projekty.
7. Cyfrowe praktyki organizacji wyznaczają trendy cyfrowe w branży.
8. Poziom gotowości organizacyjnej do zmian jest wysoki, z dużą chęcią i wysokimi kompetencjami w tym
zakresie.
9. Zmiany są głęboko zintegrowane z codziennymi operacjami.
10. Zarządzanie jakością jest integralną częścią ciągłego doskonalenia w zakresie rozwoju zdolności
cyfrowych.
11. Więcej wysiłku poświęca się na ciągłe doskonalenie usług niż na inne procesy zarządzania.

Typowe role występujące w organizacji o tym profilu
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Dyrektor E-Commerce - gdy firma wchodzi na poziom zoptymalizowanej dojrzałości wykształca się wielu liderów, gdzie każdy z nich jest wyspecjalizowany w

swoim obszarze. Dlatego też Dyrektor E-Commerce bardziej przekształca się we właściciela biznesowego całego obszaru ściśle współpracującego z zespołami IT
i zarządzania produktami.
Marketing Manager - rola ta poprzez wzrost znaczenia komunikacji i słuchania sieci społecznościowych, a także promocji produktów przez pracowników, jest

dodatkowo także rolą doradczą i szkoleniową utrzymującą spójność przekazu w różnych kanałach i dbającą o to aby całość komunikacji podążała za
wyznaczonymi standardami. Odpowiedzialność za projektowanie UX/UI raczej przemigrowała to Analityków lub zewnętrznych firm podobnie jak wsparcie przy
SEO i SEM.
Właściciel Produktu / Kategorii - rola ta odpowiada za definiowanie opisów produktów i realizację strategii rozwoju danej kategorii produktowej. To właśnie z

tego obszaru najczęściej pochodzą wstępne opisy produktów widniejące na stronie WWW. Opisy produktów są zarządzane centralnie w rozwiązaniach klasy PIM
a sposób ich opisu umożliwia różną prezentacje w zależności od kanału czy grupy odbiorców.
Sprzedawca / Opiekun Klienta - jest to podstawowa rola, która posiada kontakt z klientami biznesowymi i dzięki odpowiedniemu prowadzaniu klienta, a także

budowanie relacji z nim możliwe jest realizowanie sprzedaży. W raz z rozwojem kanałów cyfrowych, rola ta przekształca się w Doradcę Klienta, który oprócz
“doglądania” celów sprzedażowych zajmuje się także szerzeniem wiedzy o nowościach, a także staje się Ekspertem w zakresie poszczególnych linii
produktowych.
Obsługa Klienta - w różnych organizacjach obowiązki związane z obsługą klienta i rozwiązywanie jego problemów są albo realizowane przez działy sprzedaży i

opiekunów klientów lub też poprzez dedykowane jednostki, które zajmują się rozwiązywaniem zapytań, zwrotów, reklamacji i bardzo ściśle współpracują z
pozostałymi jednostkami.

Typowe role występujące w organizacji o tym profilu
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Project Manager - rola, która pojawia się w organizacjach wraz ze wzrostem działań biznesowych i IT, której głównym zadaniem jest koordynacja inicjatyw

wewnętrznych, zespołów, a także podwykonawców. Rola ta często umieszczona jest w ramach biura zarządzania projektami lub innej struktury, która dba o
standaryzację procesów wytwarzania i zarządzania projektami, a także rozwój kompetencji zarządczych w firmie.
Analityk Biznesowy - jest to rola, która z jednej strony przejmuje wiedzę o zachowaniach klientów i staje się głównym Właścicielem Biznesowym platformy

potrafiącym łączyć oczekiwania sprzedaży, marketingu, klientów, trendy rynkowe w taki sposób, aby móc efektywnie podzielić poszczególne zmiany platform IT
na spójne, małe części. Rola ta także odpowiada za zbierane danych, raportowanie i analizowanie efektywności, procesów i ścieżek konwersji. Analityk biznesowy
eCommerce zwiększa efektywność sprzedaży online poprzez badanie trendów rynkowych, zachowań konsumentów oraz analizę kosztów i korzyści. Dostarczają
oparte na danych sugestie dotyczące rozwoju firmy. Równolegle do tych działań prowadzone są analizy konwersji i są modelowane zmiany UX/UI w zakresie
poszczególnych funkcjonalności.
Analityk Danych/Systemowy - wykształca się nowa rola w zakresie analizy biznesowej i technicznej zgromadzonych danych w taki sposób, aby efektywnie

odpowiadać na potrzeby biznesowe i wykorzystywać zgromadzone zbiory do raportowania, jak i generowania nowych reguł/wzorców działania.
Tester - Tester weryfikuje działanie funkcji opracowanych przez programistów i zgłasza wszelkie problemy, które należy rozwiązać. Codzienne zadania obejmują

tworzenie przypadków testowych, wykrywanie błędów, wykonywanie scenariuszy biznesowych oraz dokładne dokumentowanie wyników testów. Często rola ta
jest łączona z rolą Analityka a do testów angażowane są poszczególne role biznesowe w organizacji.
Manager ds. Logistyki - rola ta jest jedną z podstawowych i niezależnie od tego czy transakcje realizowane są w modelu tradycyjnym, czy online

odpowiedzialności za dostarczenia w odpowiedniej jakości i czasie zawsze spada na Logistykę.
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REKOMENDACJE I ZALECENIE
DOT. BUDOWY RÓL I KOMPETENCJI
E-COMMERCE B2B
PODSUMOWUJĄC POWYŻSZE INFORMACJE, GDY MYŚLIMY O ROZWOJU OBSZARU
E-COMMERCE W ORGANIZACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI TEJ NASTAWIONEJ NA
REALIZACJĘ SPRZEDAŻY W MODELU B2B, KONIECZNYM JEST NIE TYLKO
SPOJRZENIE NA ASPEKTY TECHNICZNE, LECZ TAKŻE NA ORGANIZACJĘ JAKO TAKĄ
I JEJ KULTURĘ, ABY SKUTECZNIE PRZYCIĄGNĄĆ, ROZWINĄĆ I UTRZYMAĆ TALENTY
W ZESPOLE.
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Do kluczowych rekomendowanych działań w zakresie budowania ról i kompetencji E-Commerce B2B zaliczyć
można:
1. Opracowanie wizji rozwoju E-Commerce B2B poprzez ocenę obecnego poziomu mocnych i słabych stron, a także wyznaczenie
planu krótko i średnioterminowego, na podstawie którego możliwe będzie opracowanie planu zarządzania rolami i
kompetencjami.
2. Opracowanie i zakomunikowanie planu strategicznego dla pozyskania i rozwijania talentów w poszczególnych zespołach w
zależności od poziomu dojrzałości tych zespołów.
3. Upewnienie się, że członkowie zespołów mają czas i przestrzeń do rozwoju cyfrowego realizującego cele organizacji i cele
rozwojowe pracowników. Zadbanie o to, aby samo uczenie mogło wykraczać poza formalne ramy.
4. Zidentyfikowanie okazji do szerzenia wiedzy wśród pracowników i pozwolenie im na uczenie innych wraz z nagradzaniem ich za
pro aktywność.
5. Rozpoczęcie działań w obszarze rekrutacji pasywnej wewnętrznie i zewnętrznie, w celu przyciągnięcia najbardziej
wartościowych pracowników do zespołu.
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5. Rozważenie zbudowania zespołu Core z talentów w organizacji i wsparcia się zewnętrznymi zespołami/organizacjami
zapewniającymi zespoły na żądanie do realizacji specyficznych celów i projektów.
6. Przyglądanie się temu, w jaki sposób codzienna praca zespołów operacyjnych podlega zakłóceniom poprzez technologie
cyfrowe. Zidentyfikowanie obszarów, które w najbliższym czasie powinny być wyparte lub częściowo zastąpione poprzez
rozwiązania automatyzujące pracę lub zmniejszające liczbę błędów. Dla każdego z takich obszarów konieczne jest opracowanie
planu rozwoju i migracji talentów, aby móc efektywnie wspierać ich w zarządzaniu zmianą i dostarczać jeszcze więcej wartości
dla firmy z rozwoju wewnętrznych jednostek.
7. Analiza organizacji pod kątem referencyjnych profili firm realizujących sprzedaż E-Commerce B2B i rozważenie utworzenia
podobnych ról i podziału odpowiedzialności w organizacji, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zadbania o
wprowadzenie konkurencji wewnętrznej i różnych interesów pomiędzy tymi rolami na poziomie operacyjnym.
8. Cykliczna ewaluacja przyjętych planów, ciągła budowa organizacji zwinnych i hybrydowych współpracujących operacyjnie i
projektowo. Tak, aby jak najbardziej efektywnie realizować przyjętą wizję rozwoju E-Commerce w firmie.
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OPRACOWALI:
CEZARY BRZOZOWSKI, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER SKLEPY KOMFORT S.A
ADAM CHUDZIK, HEAD OF GROWTH W DIGITALX
SEBASTIAN MĄDRACHOWSKI, LEAD GENERATION SPECIALIST W ORBA
OLGA PIJANOWSKA, CROSS-BORDER E-COMMERCE & SALES MANAGER
W MAKESYOULOCAL
DAMIAN SINIOR, SALES DIRECTOR W MEDIA4U
JUSTYNA SKORUPSKA, CZŁONEK RADY E-IZBY, EKSPERT BRANŻY B2B
MICHAŁ WOJCIECHOWICZ, NEW BUSINESS MANAGER W ORBA
BEATA SKORUPSKA, ASYSTENTKA GRUPY B2B E-COMMERCE

Zapraszamy do zapoznania się z aktywnościami
Grupy B2B e-commerce:
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ul. Łucka 18/76
00-845 Warszawa
www.eizba.pl

