
Online, tot ce ai nevoie,
oriunde ai avea biroul!

Alege din peste 4500 de produse de pe Austral.ro, 
platforma de comenzi online dezvoltată special
pentru clienţii B2B, cu funcţionalităţi multiple
care să faciliteze fluxul de comandă dintr-o companie.

De ce o platformă de comenzi online?

Deschisă 24h/7, poţi plasa comanda oricând
Până la 9 niveluri de aprobare a comenzii în funcţie de ierarhia 
din compania ta
Acces personalizat pentru fiecare user doar la listele speciale de 
preţuri și produse agreate împreună 
Setare limite de buget pe anumite perioade, pe user, puncte de 
lucru sau întreaga companie, pentru un control sporit al 
bugetului pe termen lung
Preţurile pot fi afișate în RON, EUR sau USD, după nevoile tale
Listele speciale de produse pot fi separate pe categorii 
personalizate în funcţie de nevoile tale (de exemplu: produsele 
de papetărie să apară pe listă specială separată faţă de cele de 
curăţenie)
Acces din cont la istoricul comenzilor, cu posibilitatea de a 
replica o comandă veche dintr-un click
Acces la rapoarte în funcţie de perioada, adresa de livrare sau 
valoarea alese de tine
Export în format Excel atât al rapoartelor, cât și al comenzilor
În cazul în care ai mai multe conturi pe platforma noastră, poţi 
avea acces la fiecare dintre ele logându-te o singură dată și 
alegând entitatea pe care dorești să continui navigarea
Comanda este preluată automat de consultantul tău Austral 
dedicat, care după verificare o va trimite rapid spre procesare

austral.ro



Funcţionalităţi Site B2B – Austral.ro Site B2C obișnuit

Logare

Listă discounturi

Preturi personalizate

Listă personalizată de produse

Impersonare (acces la mai multe 
conturi din același loc)

Rapoarte

Istoric comenzi

Duplicare comandă

Limite de buget

Whish List

Centru de aprobare a comenzii

Consultant dedicat

User creat de furnizor

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

User creat de clienti, logare cu Google, Facebook etc.

NU

NU

NU

NU

NU

DA

NU

NU

DA

NU

NU

Online, tot ce ai nevoie,
oriunde ai avea biroul!
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Care este diferenţa dintre un site ecommerce și o platformă de comandă ca Austral.ro?

Dacă un site de comerţ online afișează același preţ pentru toţi vizitatorii și se conectează la 
un server de unde preia date despre produse și preturi, platforma B2B Austral este una 
complexă, integrată cu un sistem ERP Microsost de unde preia în timp real date și informaţii 
specifice în funcţie de fiecare client în parte: persoane de contact, adrese de livrare, liste 
speciale de preţuri, liste de produse personalizate, discounturi, limite de buget, condiţii și 
termene de livrare etc.



Online, tot ce ai nevoie,
oriunde ai avea biroul!

Dacă dorești să utilizezi și alte canale de comandă online folosind, 
în același timp, și functionalităţi ale platformei noastre, avem o 
experienţă vastă în implementarea mai multor tipuri de integrări 
precum PunchOut, EDI sau integrare directă cu alte ERP-uri, 
indiferent de sistemul pe care funcţionează ele.

Aceste integrări pot fi aplicate inclusiv via alte platforme 
comerciale, unde, de asemenea, suntem prezenţi: Ariba, 
SupplyOn, Coupa, Proactis sau Hubwoo.

Pe scurt, putem face orice integrare pentru comenzi online, 
indiferent de tipul ei.

Experienţa de peste 6 ani în gestionarea unei platforme B2B și 
integrările dezvoltate pentru clienţii noștri ne ajută să anticipăm 
nevoile unei companii și să ne adaptăm funcţionalităţile 
specificului fiecărui tip de afacere.
Astfel, gestionam ușor fluxul comenzilor chiar și pentru companii 
cu sute de adrese de livrare și sute de persoane de contact.

Începând din 2016, de la lansarea noii platforme de comenzi 
online, au beneficiat de funcţionalităţile acesteia peste 4700 de 
clienţi, cu 11.500 de adrese de livrare și peste 13.300 de 
persoane de contact.

Acum, aproximativ 80% din liniile de comandă ajung automatizat 
de la client în ERP, aproximativ 60% dintre ele provenind din 
platforma B2B și din integrările cu aceasta.
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Contactează un reprezentant Austral și cere un cont de test
pe platforma noastră de comenzi.

Te așteptăm!


