Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Pierwszy internetowy pasaż
pasaż handlowy
branż
bran ż y meblarskiej - sklep.meble.pl

Sklep.meble.pl to internetowy pasaż handlowy. Jest to pierwsze tego typu
przedsięwzięcie w branży dające zupełnie nowe możliwości, oferujące
nową jakość promocji i sprzedaży w Internecie.
Każda firma produkująca lub sprzedająca meble może za pomocą
platformy sklep.meble.pl atrakcyjnie zaprezentować oraz skutecznie
sprzedawać swoje produkty - wykorzystując przy tym ogromny potencjał
marketingowy portalu.
Pasaż nie tylko zapewnia sprzedawcom dynamiczne zarządzanie ofertą
w tym określanie cech produktów, ale także pełną obsługę e-commerce
(śledzenie zamówień, korespondencji, zmiany statusów komentowanie
transakcji i produktów itd.). Sklep.meble.pl pozwala na prowadzenie
własnego sklepu i integrację z pasażem lub założenie osobnego sklepu
w dowolnej domenie lub subdomenie serwisu.

Zadania i cele dla firmy
Zadaniem, przed jakim stanęło Ideo było zaprojektowanie i stworzenie
intuicyjnego i przejrzystego w nawigacji, a zarazem pełnego informacji
pasażu meblowego. Miał on być dopasowany do potrzeb sprzedawców
mebli oraz ich klientów. Jednak najważniejszym zadaniem było
dostarczenie funkcjonalnych narzędzi pozwalających zakładać w ramach
pasażu i obsługiwać sklepy internetowe.
Prace rozpoczęły się w 2007 roku. Obecnie funkcjonalności portalu
www.sklep.meble.pl są nieustannie rozbudowywane, aby spełnić wszelkie
potrzeby użytkowników serwisu. Ponadto na jego bazie powstały portale:
• www.krzesla.pl,
• www.stoliki.pl,
• www.mebloscianki.pl,
• www.fotel.pl,
• www.kanapa.pl

Wykorzystane narzę
narzę dzia technologiczne

edito

Do realizacji założonych celów w obszarze technologii został wykorzystany
system do zarządzania treścią Edito CMS (www.edito.pl), który oferuje
bardzo skuteczne rozwiązania, gwarantując jednocześnie elastyczność,
skalowalność i intuicyjność. Pozwala on również na rozproszone
zarządzanie
treścią
strony,
co
było
kluczowe
dla
projektu
www.sklep.meble.pl.
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl

Unikatowe i ciekawe rozwią
rozwią zania
Sklep.meble.pl posiada szereg ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim są
to:


Rozbudowany system konfiguracji sklepu – system umożliwia
ustalenie podstawowych opcji sklepu takich jak konfiguracja ogólna,
ustawienia poczty czy dane firmy.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 2. Panel administracyjny – strona główna.

Każdy ze sprzedawców może podczas konfiguracji ogólnej dodać
swoje logo, które jest potem widoczne na jego stronach produktowych
serwisu, a także na karcie sprzedawcy widocznej przy każdym
dodanym przez niego produkcie.

Rysunek 2. Logo widoczne w topie strony.

edito

Użytkownicy serwisu poprzez zakładkę Konfiguracja ogólna mają
również możliwość:
− wyboru czy handlują swoimi produktami czy innych producentów,
− wyboru producenta, którego produktami handlują,
− zgłoszenia nowego producenta do listy już dodanych w serwisie,
− określenia typu asortymentu (np. krzesła), którym chcą
handlować,
− zgłoszenia nowego typu produktów do listy już dodanych
w serwisie,
− ustalenia stawki VAT,
− wyboru podawanych cen (netto, brutto).
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2

Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 4 Konfiguracja ogólna.

Zakładka Dane firmy umożliwia wpisanie zarówno danych adresowych
sprzedawcy, jak i danych do faktury (jeśli są one różne).


edito
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Płatnoś
atno ści – moduł informuje o dostępnych formach płatności i daje
możliwość wyboru jednego lub kilku sposobów. Funkcjonalność ta jest
zintegrowana z koszykiem, dzięki czemu każdy zamawiający widzi,
jakie płatności stosuje dany sklep i wybiera odpowiednią dla siebie
formę np. płatności elektroniczne.

Rysunek 4. Konfiguracja płatności.

3

Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl



Transport – system pozwala na samodzielne zdefiniowanie
dostępnych form transportu oraz wysokości opłat im odpowiadających.
Koszty transportu są automatycznie dodawane do kosztów produktów
w koszyku.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 6. Konfiguracja transportu.



Karta sprzedawcy – każdy
sprzedawca
w
ramach
pasażu
posiada
kartę
sprzedawcy. Zawiera ona
wszystkie
niezbędne
informacje dla kupujących
(dane kontaktowe, formy
płatności, koszty transportu).
Karta sprzedawcy wyświetla
się przy każdym produkcie
sprzedającego.

Rysunek 6. Karta sprzedawcy.



edito
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Materiał
Materia ły – dobry sklep internetowy powinien dawać możliwość
stworzenia dokładnego i starannego opisu produktu, który ostatecznie
przekona użytkownika do kupna produktu. Dlatego stworzyliśmy
intuicyjny panel do katalogowania materiałów, z których wykonane są
produkty.
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Każdy sprzedawca może tworzyć własny katalog materiałów
z podziałem na kategorie i podkategorie. Ponadto panel umożliwia
dodanie do każdego typu materiału zdjęcia wraz z jego nazwą.
W przypadku, gdy określony produkt ma przyporządkowane jakieś
typy materiałów, informacje te są wyświetlane na karcie tego produktu
(zdjęcie poniżej).

Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 8. Lista materiałów – widok na stronie WWW.



Rozbudowany moduł
modu ł oferty produktowej – pozwala on na tworzenie
oferty produktowej dostępnej w pasażu. Produkty mogą być dodawane
w ramach określonej grupy asortymentowej. Każdy produkt musi być
opisany następującymi polami:
−

nazwa,

−

kod produktu,

−

opis,

−

cena (z możliwością wybory ceny netto lub brutto),

−

stan produktu (gotowy lub do samodzielnego montażu),

−

dostępność produktu –
wybór opcji z listy
(administrator systemu
może dodawać kolejne
statusy),
Rysunek 8. Opcja dostępność towaru.

edito
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl

−

czas realizacji (administrator
systemu może dodawać
kolejne statusy),

Rysunek 12. Opcja czas realizacji.

−

wymiary mebla – każdy asortyment ma przyporządkowany
odpowiedni szablon podawania wymiarów; ponadto administrator
systemu ma możliwość tworzenia nowych szablonów),

Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 12. Wymiary mebla dla asortymentu krzesła.

Rysunek 12. Wymiary mebla dla asortymentu łóżka.

−

edito
content management system

zdjęcia – użytkownik może do jednego produktu dodać kilka zdjęć
(system automatycznie generuje miniaturki, które po kliknięciu
powiększają się); co więcej może je posortować, wykadrować,
a także dodać odpowiednie opisy;

Rysunek 12. Dodawanie zdjęć – widok z panelu administracyjnego.

6

Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl

−

przyporządkowanie do kategorii głównych – każdy produkt może
być przyporządkowany do jednej lub kilku kategorii, aby ułatwić
internautom odnalezienie go w pasażu; co więcej administrator
systemu ma możliwość przyporządkowania specyficznych
kategorii do konkretnego rodzaju asortymentu;

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 14. Kategorie główne dla asortymentu krzesła

−

edito

produkty skojarzone – jest to chyba najwłaściwsza forma
zaprezentowania internautom produktów podobnych lub
pochodzących z tej samej kolekcji; sprzedawca przez panel może
przyporządkować do produktu skojarzone z nim towary ze swojej
oferty; produkty skojarzone wyświetlają się na karcie produktu;

Rysunek 14. Produkty skojarzone – widok ze strony WWW.
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7

Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl

−

opcje zaawansowane – pozwalają na przypisanie do konkretnych
produktów różnych typów materiałów (z utworzonego wcześniej
katalogu
materiałów)
oraz
opcji
dodatkowych
przyporządkowanych do danego rodzaju asortymentu;

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 16. Opcje zaawansowane – widok z poziomu panelu dla
asortymentu krzesła.

Istnieje możliwość określenia cen dla każdego typu materiału.
Wówczas cena wyjściowa produktu zmienia się w zależności od
wybranego materiału, obicia, czy materiału wykończenia.

Rysunek 16. Opcje zaawansowane – cechy dodatkowe na przykładzie
asortymentu krzesła.

−

edito
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zapisz i dodaj podobny – aby ułatwić wprowadzanie do oferty
produktów podobnych, zaprojektowaliśmy opcję Zapisz i dodaj
podobny. Przy jej wykorzystaniu w bazie tworzona jest kopia
wskazanego produktu z wypełnionymi opcjami głównymi,
opatrzona statusem nieaktywny. Po uzupełnieniu opcji
szczegółowych sprzedawca może wyświetlić nowy produkt
w swojej ofercie;
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Informacje szczegół
szczegół owe:
−

Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl



zmień grupę – istnieje możliwość zmiany grupy asortymentowej
(np. w przypadku gdy ktoś przez pomyłkę zaznaczył złą grupę
asortymentową), z tym, że po takiej zmianie sprzedawca musi
uzupełnić opcje przypisane do danej grupy asortymentowej,
aby produkt mógł się wyświetlać w ofercie produktowej.

Rozbudowany koszyk – przy każdym produkcie jest dość mocno
zaakcentowany button Dodaj do koszyka.

Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 18. Dodaj do koszyka.

Jak na pasaż handlowy przystało, www.sklep.meble.pl daje możliwość
zamawiania produktów z kilku sklepów.

edito

Rysunek 18. Przykład zamówienia z kilku sklepów
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Aby budować zaufanie klientów umieściliśmy wszystkie niezbędne
informacje w koszyku, w tym:

Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl

−

spis produktów dodanych do koszyka wraz z miniaturami zdjęć,

−

cenę produktu,

−

liczbę zamówionych sztuk,

−

informacje o sposobie płatności wraz z możliwością wyboru,

−

informacje o koszcie dostawy/transportu,

−

łączną kwotę zamówienia (zawierającą wszystkie dodatkowe
koszty np. koszt dostawy).

Ponadto użytkownik ma możliwość:
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

−

usunięcia produktu z zamówienia,

−

zmiany liczby sztuk.

W celu zwiększenia intuicyjności pasażu w górnej części koszyka
umiejscowione zostały ikony podpowiadające, na jakim etapie
składania zamówienia jest obecnie użytkownik.

Rysunek 19. Koszyk



Komentarze
Komentarze – dla wielu użytkowników wyznacznikiem, czy warto
nabyć dany produkt są opinie innych klientów. Dlatego pasaż
sklep.meble.pl pozwala kupującym wystawiać komentarze do każdego
produktu, a także oceniać całą transakcję.

edito
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 21. Komentarze – widok z poziomu strony www

Również sprzedawca ma możliwość odniesienia się do wystawionych
przez kupujących komentarzy (ikona komentarzy widoczna jest przy
każdym zamówieniu).



edito

System zamówień
zamówie ń – proces zamówienia produktu przez Internet jest
dość skomplikowany i trudno porównać go z zakupami w tradycyjnym
sklepie. W przypadku sklepu internetowego sprzedawca musi wiedzieć
komu, gdzie i jak wysłać towar. Aby ułatwić ten proces każdy
sprzedawca ma do dyspozycji moduł zamówień w panelu
administracyjnym.

Rysunek 21. Zamówienia – widok główny z poziomu panelu.
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Dzięki temu narzędziu sprzedawca ma dostęp do szczegółowych
informacji dotyczących zamówień.

Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 22. Szczegóły zamówienia.



Promowanie produktów – sprzedawca ma możliwość zgłoszenia
produktu do promocji na stronach pasażu poprzez swój panel
administracyjny.
Podczas konfigurowania formy promocji produktu należy określić m.in.
datę rozpoczęcia i ilość dni promocji, formę płatności za reklamę oraz
miejsce, gdzie towar ma być promowany:
−

na stronie głównej (duże foto),

−

na stronie głównej (małe foto),

−

na podstronach serwisu,

−

na podstronach serwisu (dodatkowe wyróżnienie).

Po uiszczeniu opłaty za promowanie, produkt zostaje wyświetlony
w odpowiednim miejscu.

edito
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Informacje szczegół
szczegół owe:
owe :
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 25. Przykład promowania na stronie głównej.



Zadaj pytanie – przy każdym produkcie sprzedawca może umieścić
opcję Zadaj pytanie (przycisk widoczny na karcie produktu poniżej
Dodaj do koszyka). Dzięki temu kupujący może zadać pytanie
sprzedającemu bezpośrednio ze strony www.

Rysunek 25. Zadaj pytanie.

edito
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Rysunek 25. Zadaj pytanie o produkt – formularz kontaktowy.
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Sprzedawca w swoim panelu otrzymuje listę pytań skierowanych
do niego przez klientów, na które może od razu opowiedzieć.

Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 27. Lista Pytań o produkt – widok z poziomu panelu.



Statystyki
–
moduł
ten
daje
sprzedawcom
możliwość
przeanalizowania wyników sprzedaży oraz wyciągnięcia wniosków co
może być ulepszone.

Rysunek 27. Statystyki zamówień.

edito
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl



Historia aktualizacji – ponieważ www.sklep.meble.pl stale się rozwija,
zadbaliśmy o to, aby informować użytkowników serwisu o nowych
funkcjonalnościach, ulepszeniach i poprawkach.
Przy każdym logowaniu sprzedawca informowany jest o zmianach,
które nastąpiły od czasu jego ostatniej wizyty w panelu.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Rysunek 29. Historia aktualizacji.



Rankingi, bestsellery, toplisty – jak wynika z badań, tego typu
elementy są bardzo ważne dla każdego sklepu. Zachęcają do
dokonania zakupu niezdecydowanych klientów oraz tych, którzy
jeszcze nie zdążyli zebrać informacji o danym produkcie. Dlatego
serwis www.sklep.meble.pl jest bogaty w takie elementy:
−

najnowsze produkty (na stronie głównej oraz na stronie danego
sklepu),

−

ostatnio sprzedane (na stronie głównej oraz na stronie danego
sklepu),

−

nowi sprzedawcy (na stronie głównej),

−

bestsellery (na stronie danego sklepu).

Rysunek 29. Bestsellery.

edito
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Informacje szczegół
szczegół owe:
Więcej informacji o produktach
i usługach firmy Ideo można
uzyskać pod numerem tel.
+48 (17) 86 021 86
lub pod adresem
www.ideo.pl
Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

Podsumowanie
Pasaż handlowy sklep.meble.pl to atrakcyjna propozycja dla firm
produkujących
lub
sprzedających
meble,
jak
również
osób
zainteresowanych meblami. Serwis zapewnia:


czytelną i atrakcyjną formę prezentacji oferty firmy,



sprofilowaną
grupę
docelową
ogólnobranżowych pasaży,



gwarancję dotarcia do dużej liczby klientów - kilkuset tysięcy
użytkowników serwisu Meble.pl



profesjonalne, nieustannie udoskonalane oprogramowanie sklepu,



intuicyjny panel do zarządzania produktami oraz ich sprzedażą,



statystyki,



pomoc techniczną,



możliwość odnalezienia produktów za pomocą różnych ścieżek
poszukiwań,



możliwość przeglądania produktów od wielu producentów w jednym
miejscu.

w

przeciwieństwie

do

Największą zaletą serwisu jest:


prosty system rozliczeń,



jedna roczna opłata,



brak prowizji od transakcji,



jednakowe warunki prezentacji dla wszystkich firm,



możliwość sprzedaży pod własną domeną,



bezpłatne aktualizacje.
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