
   

 

 
 

 

iBazar 
 Aplikacja pozwalająca dostawcy (również nieposiadającemu Comarch ERP XL) na zaoferowanie 

użytkownikowi systemu Comarch ERP XL towarów do dalszej sprzedaży. Prosta i przejrzysta aplikacja 

dostępna poprzez przeglądarkę internetową. 

 

 

 
 Zamówienia do dostawcy klienta ERP XL, historia cen towaru 

 



   

 

 
 

 
Zarządzanie asortymentem dostawcy klienta ERP XL 

 

Cechy: 

• Dostawcy we własnym zakresie wprowadzają towar (nazwa, cena, zdjęcie, itp.) do aplikacji internetowej nie obciążając pracowników 

Państwa firmy,  

• Zróżnicowane uprawnienia pozwalają na dostęp do odpowiedniego poziomu aplikacji:  

  - ze strony Państwa jako odbiorcy: administrator, użytkownik - kupujący,  

  - ze strony dostawcy: administrator, użytkownik aplikacji - sprzedający.  

• Nieograniczona liczba dostawców oraz oferowanych towarów,  

• Zapis towaru do bazy danych następuje w chwili złożenia zamówienia – bez niepotrzebnego obciążania bazy towarami, które nie posiadają 

transakcji  
 

Korzyści: 

• Lepsze wykorzystanie czasu pracy własnych pracowników –> ograniczenie kosztów,  

• Wszelkie zmiany w ofercie są wprowadzane przez dostawcę,  

• Zamówienie towaru gwarantuje stałą cenę u dostawcy,  

• Oferta Państwa dostawcy będzie lepiej przemyślana i bardziej konkurencyjna cenowo,  

• Uproszczenie i przyspieszenie negocjacji cen,  

• Aplikacja nie jest limitowana ze względu na liczbę użytkowników po żadnej stronie.  

 

Wymagania: 

• Odbiorca: System Comarch ERP XL– wersja aktualnie wspierana przez Comarch, 

• Dostawca: dostęp do Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 
Licencjonowanie: 

Cennik oprogramowania 

Nazwa moduł / Dostęp Cena Gwarancja T- Matic 

Nieograniczona licencyjne liczba użytkownikach 

aplikacji 

 

 

 

 

8.000,00 PLN 

 

Aplikacja posiada roczną Gwarancję T-Matic w terminie 
jednego roku od miesiąca zakupu. Przedłużenie Gwarancji T-
Matic na aplikację: 

• 12% wartości Oprogramowania w przypadku 

zamówienia i opłacenia Gwarancji najpóźniej w dniu 

zakończenia Gwarancji 

• 20% wartości Oprogramowania w przypadku 

zamówienia i opłacenia Gwarancji najpóźniej w ciągu 

30 dni od dnia wygaśnięcia Gwarancji 

• 30% wartości Oprogramowania w przypadku 

zamówienia i opłacenia Gwarancji od drugiego 

miesiąca do pół roku po upływie okresu Gwarancji 

• 40% wartości Oprogramowania w przypadku 

zamówienia i opłacenia Gwarancji w terminie 

późniejszym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia 

Gwarancji . 

 


