
Termékadatlap: 
BusinessShop Plus
A BusinessShop Plus segítségével a 
szolgáltatók ügyfeleik kérésére egyedi 
elektronikus keretszerződéskatalógust 
hostingolhatnak a Unite-on. A katalógus 
beépül az ügyfél Mercateo felhasználói 
felületébe. Ily módon a szolgáltatók 
megfelelnek az ügyfelek elvárásainak, hogy 

Elérhetőség a következő 
e-beszerzési rendszereken 
keresztül:

 > Mercateo
integrálják exkluzív beszállító partnereiket 
a meglévő beszerzési folyamatokba. Így a 
szolgáltató és az ügyfél közötti már meglévő 
közvetlen üzleti kapcsolat változatlan marad.
A BusinessShop Plus csak az adott ügyfél 
számára látható.

Egyedi termékválaszték és kondíciók a keretszerződéses ügyfelek számára

Egyedi ügyféligények kiszolgálása - üzleti kapcsolatok fenntartása

A katalógusok jóváhagyása frissítés esetén az ügyfél által történik

www.unite.eu

A BusinessShop Plus 

létrehozásának követelményei

Töltse ki a szállítói űrlapokat minden 
BusinessShop Plus-hoz

Fogadja el a kiválasztott tranzakciós 
modell Szerződési Feltételeit

Hozzon létre Mercateo és Unite fiókot

A katalóguskövetelmények

Külön katalógus minden BusinessShop Plus számára

Katalógus feltöltés BMEcat formátumban vagy  
CSV/TXT fájlként

Besorolás és termékadatok (fotók, adatok és biztonsági 
lapok), a szállítási idő és a készletre vonatkozó 
információk, ügyfélspecifikus címkézés

A BusinessShop követelményei alapján 

Új ügyfelek elérése a 
BusinessShop-pal
Annak érdekében, hogy a 
Szolgáltatók még több Ügyfelet 
érjenek el, egy BusinessShop-
on skeresztül is elérhetővé 
tehetik termékkínálatukat. A 
BusinessShop a Unite App Store-
ban található, és mindössze 
néhány kattintással aktiválható. 
A Szolgáltatók így egy új, 
digitális értékesítési csatornát 
nyitnak meg.

Ártáblázat

Pozíció Költségek

BusinessShop Plus 
létrehozása

180000 HUF (első csatlakozás BusinessShop /  
BusinessShop Plus)

72000 HUF (minden további csatlakozás)

Hosting 18000 HUF (havonta, az első BusinessShop /  
BusinessShop Plus esetén)

8000 HUF (havonta, minden további csatlakozás)

Tranzakciós díjak tranzakciós modelltől függően

A feltüntetett árak nettó árak, és nem tartalmazzák az ÁFA összegét. Amennyiben egyéb pénznemben kéri az 
árakat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

https://unite.eu/en_GB/knowledgebase/sell-with-mercateo/product-data-sheets
https://unite.eu/en_GB/businessshop
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H
U

21
07

02

Tranzakciós modellek áttekintése

A katalógus kezelése egyszerű 
A katalógus az sFTP-n keresztül tölthető fel. A feldolgozás aktuális 
állapotáról a rendszer automatikus üzenetei adnak információt. 

A beszállító és a vevő a katalógus folyamatos ellenőrzésével 
biztosíthatja a minőséget. Az ügyfél automatikusan tájékoztatva 
van a termékkínálat - és az árak módosításairól, és egy ellenőrzést 
követően jóváhagyhatja azokat.  

Rendelés 
továbbítása

Közvetített kereskedés
(valószínűleg 2022-től)

Bizományi  
kereskedés

Bizományi 
kereskedés Plusz

rendelés digitalizálása

e-számlázás**

pénzügyi teljesítések 
feldolgozása

egyetlen hitelező 
(Single Creditor)

egyetlen adós  
(Single Debitor)

hitelgarancia***

ügyfélszolgálat 

szolgáltatási díj 70 HUF  
megrendelésenként 1,7 %* 3,5 %* 6 %*

* számla összege alapján
** kizárva a kiegészítő szolgáltatásokat, például aláírást, kézbesítést a központi platformokon keresztül
*** A Mercateo hitelellenőrzést végez, és kiegyenlíti a számlát egy meghatározott ügyfélspecifikus limitig


