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DN Portál
Efektivní obchod v terénu
díky mobilnímu B2B systému DN Portál



Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce na-
sazením mobilní B2B aplikace – objednávkového 
programu DN Portál instalovaného na PC či note-
booku. Aplikace pracuje v offline režimu – není 
nutné stálé připojení k internetu. Online spojení se 
využívá jen dle potřeby, kdy aplikace automaticky 
aktualizuje svá data. Uživatel takto získává rychlé, 
komfortní a personalizované  prostředí obchodní 
a objednávkové aplikace. Program se vyznačuje 
moderním vzhledem podporujícím intuitivní ovlá-
dání. Serverová část programu běžící na straně 
dodavatele je propojena s firemním ERP a je před-
určena k nasazení na bázi cloudu nebo standard-
ního hostingu.

Efektivní obchod v terénu
díky mobilnímu B2B systému DN Portál

E-business aplikace DN Portál je určena pro 
nasazení u distribučních firem podnikajících 
v různých oborech velkoobchodu, maloobcho‑
du a služeb. DN Portál slouží jako objednávko‑
vá aplikace pro odběratele a obchodní zástup‑
ce v terénu a dokáže proto nahradit či dopl‑
nit e‑shop a poskytnout dokonalou podporu pro 
obchodníky v terénu. 

• unikátní řešení na principu e-commerce
• příjem objednávek od odběratelů, partnerů
• offline provoz – stálé spojení není nutné
• zobrazení individuálních cen, rabatů a slev
• online integrace s podnikovým systémem
• intuitivní, uživatelsky příjemný a jednoduchý



Funkcionalita DN Portál

Unikátní řešení na principu e-commerce je urče-
no pro příjem objednávek od Vašich odběrate-
lů, partnerů či obchodních zástupců s možností 
offline použití v terénu, skladu či prodejně. Aplika-
ce DN Portál je určena pro práci se sortimentem, 
tvorbu objednávky a její předání do centrály do-
davatele podobně jako e-shop. Značná část funk-
cionality DN Portálu je velmi podobná funkciona-
litě e-shopu. DN Portál však není klasický e-shop, 
jelikož prezentace dat a práce s programem není 
realizována pro internetový prohlížeč. Program je 
vytvořen ve verzi pro obchodní zástupce (dealery) 
a  ve verzi vhodné pro odběratele.
Program DN Portál umožňuje nejen komfortní ob-
jednávání zboží, ale informuje o aktuálním stavu 
zboží na skladě či jeho dostupnosti, novinkách, 
akcích, změnách v sortimentu, poskytuje statisti-
ky odběru zboží, atd.

Systém disponuje těmito hlavním funkcemi:
• online nebo offline provoz – stálé spojení s cen-

trálou není nutné
• přehledné dělení zboží do produktových skupin 
• vždy aktuální data díky automatické aktualizaci
• zobrazení individuálních cen, rabatů a slev včet-

ně množstevních pro každého zákazníka
• přehled o disponibilním zboží skladem, změ-

nách v cenících, novinkách či akcích
• přesné informace o termínu dodání a rozsáhlé 

možnosti rezervace zboží 
• výhody pro obchodní zástupce: offline práce 

v terénu s přístupem k aktuálním individuálním 
datům každého zákazníka

• výhody pro maloobchodníky: offline práce v pro-
dejně či skladu, příjemná práce s objednávkami 
a mnoho dalších doplňkových funkcí, jako např. 
stanovení vlastních konečných prodejních malo-
obchodních cen, přehledná správa marží a další 
služby

• online integrace dat objednávek do vašeho pod-
nikového systému

Přínosy DN Portál

• poskytněte svým zákazníkům unikátní objed-
návkový katalog zboží s možností offline práce 
v terénu, skladu či prodejně

• vytvořte nový a moderní prodejní kanál s množ-
stvím komfortních funkcí

• program DN Portál lze přejmenovat (například: 
Firma Portál), obsahuje vaše logo a grafiku ve 
vašich barvách

• podobně jako v e-shopu zobrazte každému zá-
kazníkovi přímo jeho individuální ceny, rabaty 
a slevy včetně množstevních

• na rozdíl od e-shopu však navažte ještě užší 
vztah se svými odběrateli - zákazník vidí vaše 
logo permanentně na ploše svého počítače 
a nezapomene na vás

• rychle a jednoduše informujte o novinkách, akč-
ním zboží či změnách v sortimentu

• nabídněte snadnou orientaci v celém sortimentu 
díky funkci rychlého vyhledávání položek

• rozsáhle informujte: každá položka s obrázkem 
a podrobným popisem výrobku

• předejte přesné informace o termínu dodání, na-
bídněte rozsáhlé možnosti rezervace zboží

• získejte velkou úsporu času i personálu, protože 
zákazník pracuje za vás: data objednávek poří-
zené zákazníky se automaticky online integrují 
do vašeho podnikového informačního systému.

• dosáhněte nižší chybovosti v datech objednávek



Pro Vaše zákazníky

Proč jsou zákazníci spokojeni s tímto řešením?
• program je instalován na PC či v notebooku, na 

rozdíl od e-shopu se vytváří pocit vlastnictví ap-
likace

• program umožňuje rychlou a komfortní práci při 
objednání

• zákazník zde získá všechny informace a není 
nucen vyhledávat online na webu

• mnozí odběratelé využívají jako unikátní infor-
mační zdroj přímo v MO prodejně (poradenství 
zákazníkům, příjem objednávek)

Výhody oproti běžnému e-shopu
• silné pouto k dodavateli, obtížnější porovnání 

cen v jiných e-shopech s následným nákupem 
od konkurence

• dojem vlastnického vztahu uživatele k programu 
posílen doplňkovými možnostmi zadání a edita-
ce vlastních dat přímo do programu (MO ceny, 
správa marží, export dat)

• offline nasazení přímo v MO prodejně často 
slouží jako rychlý a efektivní informační zdroj 
(dostupnost zboží, objednání na přání, cena), 
obzvlášť pokud není nasazen efektivní POS sys-
tém

• dodavatel má přehled a kontrolu o nasazení ap-
likace a tedy přehled, kdo má přístup k obchod-
ním datům

Nabízejte zákazníkům vždy něco víc
• stanovení vlastních konečných prodejních ma-

loobchodních cen s kontrolou marže
• maloobchodníci získávají zdarma od svého do-

davatele kalkulační a další funkce potřebné k ve-
dení svého obchodu

• přehled o množství objednaného zboží u každé 
položky v minulosti

• přehled o vystavených fakturách a jejich zobra-
zení v PDF formátu 

• přehled o bonusových bodech za zboží
• funkce importů a exportů dat pro komunikaci 

s IS zákazníka
• funkce pro komunikaci a předání zpráv do vaše-

ho velkoobchodu

„Skutečnost předčila naše očekávání a s na-
sazením objednávkového programu ZC Portál 
jsme velmi spokojeni. Naši obchodní partneři 
oceňují zejména maximální komfort objedná-
vání díky velmi jednoduchému ovládání. Vzá-
jemnému obchodu a posílení vazby s našimi 
odběrateli prospívá i nabídka řady užitečných 
funkcí, které vylepšují informovanost o zboží, 
probíhajících akcích a bonusových bodech. “

Vladimír Masař
obchodní zástupce
ZC s.r.o.
Jindřichův Hradec, Česká republika
www.zc.cz



Využití Vašimi obchodními 
zástupci jako mobilní B2B
Data z vašeho ERP systému mohou obchodníci 
využívat i mimo firmu – v terénu u zákazníka nebo 
na obchodních schůzkách. Význačnou vlastností 
aplikace DN Portál je zpřístupnění individuálních 
údajů každého zákazníka díky propracované-
mu propojení s firemním informačním systémem 
(ERP). Snadné ovládání, dostupnost užitečných 
funkcí a personalizované údaje odběratelů umož-
ní i vašim obchodníkům získat více objednávek 
a zlepšit péči o vaše důležité zákazníky.

Podpora obchodníků v terénu
• online nebo offline provoz aplikace dle možností 

a potřeby
• přístup k datům zákazníků přidělených tomuto 

obchodníkovi
• přehledný katalog zboží členěný dle sortiment-

ních skupin
• každá položka zboží s detailním popisem, ob-

rázkem zboží a počtem kusů v balení
• zobrazení personalizovaných obchodních dat 

(zboží, individuální ceny, slevy) každého přidě-
leného zákazníka

• přehled o pohledávkách a stavu saldokonta
• přehled o aktuálních novinkách v sortimentu 

a probíhajících akcích
• sledování získaných bonusových bodů, přehled 

o možnosti nároku na bonusové body v rámci 
každého nákupu

• zadat data objednávek na základě aktuálních 
cen a skladových zásob

• zadání jiné než obvyklé adresy dodání
• rozsáhlé možnosti rezervace zboží
• na základě rozšíření aplikace je možné zobraze-

ní evidence statistik obchodů každého zákazní-
ka či dalších údajů z firemního CRM

Společnost AGRO CS a.s klade na první mís-
to spokojenost svých zákazníků a proto se 
rozhodla investovat peníze, čas a energii do 
zavedení nového zákaznického portálu. Hlav-
ním cílem bylo poskytnout našim partnerům 
komfortní, přehledný, inteligentní a přitom 
jednoduše ovladatelný nástroj pro objedná-
vání zboží. 
AGRO Portál od firmy DATA-NORMS skuteč‑
ně umožní zákazníkovi fulltextově snadno 
a rychle nalézt potřebnou položku sortimen‑
tu a komfortně, jednoduše a přehledně zboží 
objednat. Zároveň Portál poskytuje našemu 
zákazníkovi aktuální přehled o probíhajících 
cenových akcích, o bonusovém bodovém 
programu, přehled minulých objednávek, pře‑
hled faktur a jejich zaplacení.
AGRO Portál současně využívají pro objed-
návání zboží pro zákazníka i naši regionální 
obchodní zástupci. 
Zde také spatřuji největší přínos zavedení 
Portálu - tímto jsme se přiblížili více k zá-
kazníkovi, zlepšili informování o našem sor-
timentu a poskytli našim odběratelům velmi 
dobrý nástroj pro objednávání.
Neopomenutelným přínosem zavedení AGRO 
Portálu je samozřejmě další možnost, jak 
naše obchodní partnery upozorňovat na růz-
né prodejní akce, propagovat určité zboží, po-
ukázat na novinky, atd.

Ing. Vladimír Kozel
Ekonom divize Zahradní
a vedoucí IT oddělení
AGRO CS a.s.
Česká Skalice, Česká republika
www.agrocs.cz
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