
Asseco Business Solutions –
rewolucyjny proces składania zamówień 
w kanale dystrybucji Grupy Żywiec

Grupa Żywiec uruchomiła platformę 
do składania zamówień dla dystrybutorów. 
Tym samym logistyka w browarach 
oraz warunki handlowe partnerów zostały 
zoptymalizowane. System Connector B2B 
by Asseco zastąpił tradycyjną formę 
składania zamówień i jest obecnie jedynym 
kanałem dystrybucji piwa Grupy Żywiec 
do setek hurtowni w całej Polsce.



Grupa Żywiec jest jednym z czołowych producentów 
piwa w Polsce. Jest powiązana z Grupą HEINEKEN. 
Marką flagową firmy jest Żywiec – jedno 
z najpopularniejszych polskich piw eksportowych. 
Grupa Żywiec jest jedyną spółką producentów piwa 
w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 
w 1991 roku.

A zaczęło się od… 
arcyksięcia Albrechta Fryderyka 
Habsburga, z którego inicjatywy 

w 1856 roku wybudowano browar 
w Żywcu. Perła w koronie dóbr 

żywieckich szybko stała się 
najnowocześniejszym browarem 

fabrycznym w Galicji.

13 styli
piwnych

12 marek

30 krajów eksportowych

40 produktów

Grupa Żywiec dawniej i dziś



Wdrożone rozwiązanie Connector B2B by Asseco 
efektywnie wspiera proces zakupowy 
realizowany przez naszych dystrybutorów, 
dzięki wykorzystaniu w nim zaawansowanych 
walidacji logistycznych i promocyjnych. 
Co ważne, obsługa narzędzia jest prosta 
i wygodna. Jego znaczącą zaletą jest także 
możliwość wykorzystania atrakcyjnych animacji 
graficznych do prezentowania szczegółowych 
warunków handlowych wynikających z umów. 
Pozwala to klientom zaoszczędzić czas i uniknąć 
każdorazowej weryfikacji określonych wcześniej 
warunków.

„Zdecydowaliśmy się na uruchomienie sklepu online 
od Asseco Business Solutions ze względu na jego bogaty 
zakres funkcjonalny, wygodę użytkowania oraz możliwość 
nieustannego rozwoju zgodnie ze zmieniającymi 
się oczekiwaniami rynku. Są to dla nas podstawowe zalety 
e-sklepu. Dzięki otwartości i elastycznemu podejściu 
Asseco Business Solutions, wszystkie nasze potrzeby 
zostały w pełni zrealizowane.”

Olga Zając
Kierownik ds. Logistyki Klientów Kluczowych
Logistics Key Account Manager

Grupa Żywiec – system składania zamówień 



„Bardzo dobre, intuicyjne narzędzie, na wysokim 
poziomie. Znajdują się tu wszystkie istotne 
dla nas informacje. Ważne jest przede wszystkim 
to, że system zawiera kluczowe zasady 
logistyczne, ceny i rabaty.”

Smakosz Hurtownia Piwa i Napojów

Opinie użytkowników systemu 
Connector B2B by Asseco 

„Panel administratora jest zbudowany w sposób 
przejrzysty i logiczny. Pozwala na zarządzanie 
większością funkcji oraz samodzielną 
konfigurację stron własnych, narzędzi 
i materiałów reklamowych, a także front-endu 
klienta.”

Ewa Kozłowska
Administrator B2B GŻ
System Sales Support Specialist



Korzyści

Wraz z rozwojem Grupy Żywiec prosty 
pierwotnie widok oferty i obowiązujące 
minima logistyczne uległy przekształceniu 
w znacznie bardziej zaawansowany algorytm 
logistyczno-rabatowy. 
Wiązało się to z wprowadzeniem nowego 
modelu biznesowego w zakresie umów 
handlowych z dystrybutorami. Wdrożone 
rozwiązanie Connector B2B by Asseco 
pomogło zoptymalizować zarówno warunki 
logistyczne po stronie Grupy Żywiec, 
jak i warunki finansowe po stronie 
dystrybutorów. Partnerzy handlowi 
otrzymali bardzo czytelne i intuicyjne 
narzędzie do składania zamówień, oparte 
na zaawansowanych walidacjach 
logistycznych i promocyjnych, 
przy zachowaniu prostoty obsługi w sklepie.

Plany

"W przyszłości chcemy rozbudować 
e-sklep o obszar raportowania 
podstawowych wskaźników związanych 
z zamówieniami realizowanymi przez 
dystrybutorów. Ciągła potrzeba adaptacji 
do warunków otoczenia wymagać też 
będzie dalszej optymalizacji algorytmów 
czy wprowadzania zupełnie nowych. 
Wszystko po to, aby maksymalnie uprościć 
klientom proces Order To Delivery i stale 
podnosić poziom ich satysfakcji związanej 
z pracą z narzędziem.”

Emilia Fryszkowska
Product Owner B2B GŻ

Stan obecny i dalszy rozwój
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