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Witaj Partnerze!  

Przedstawiamy Ci instrukcję, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces integracji Twojego 

systemu sprzedaży z naszą hurtownią ibuyer.eu.  Masz kilka możliwości integracyjnych. Zależą one 

głównie od tego, na jakiej platformie i przez ile kanałów prowadzisz swoją sprzedaż. 

1.       Integracja prosta - IdoSell 

 

Integracja prosta: 

  

1.   Mam sklep na IdoSell 

1) Sprawdź ofertę w naszej hurtowni i zarejestruj się w niej. Rejestracja jest bardzo 

prosta. Wystarczy, że podasz swoje dane w formularzu rejestrowym dostępnym 

tutaj:  

 
 

2) Nasze Biuro Obsługi Klienta zweryfikuje wprowadzone dane, skonfiguruje Twoje 

konto hurtownika i uruchomi usługę dropshipping. Zajmie to tylko chwilę i otrzymasz 

od nas e-mail z potrzebnymi informacjami.  

 

 

https://ibuyer.eu/
https://ibuyer.eu/client-new.php?register
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3) W Twoim sklepie skonfiguruj usługę w module Towary - Dostawcy: Dodaj dostawcy 

 

 
 

W sposobie rozliczenia zaznacz "Kredyt kupiecki", gdy masz przydzielony kredyt kupiecki.  

W pozostałych przypadkach wybierz „Saldo klienta”. Po wypełnieniu wszystkich pól 

wymaganych do integracji, kliknij "Pobierz dane o dostawcy". Pola z naszymi danymi 

wypełnią się automatycznie. 

 

 

Gratulujemy! Otrzymałeś dostęp do naszej pełnej oferty. Twoja oferta na sklepie 

zostanie zaktualizowana i rozszerzona o nowe produkty. Może to zająć chwilę czasu. 

 

Więcej wskazówek dotyczących integracji znajdziesz tutaj.  

 

https://www.idosell.com/pl/shop/justintime/dropshipping/retailer-details/jakuruchomic-dropshipping-w-sklepie-internetowym/
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4) Twoje zlecenia będą przekazywane do naszej hurtowni automatycznie. Trafią od razu 

do naszych systemów i zostaną przekazane do realizacji. 

5) Po każdej wysyłce otrzymasz od nas fakturę sprzedaży na wskazany w danych 

rejestrowych adres e-mail. Każdy z naszych klientów ma możliwość otrzymania 

kredytu kupieckiego. O tym, jak otrzymać kredyt kupiecki przeczytasz w dokumencie 

„Onboarding Klienta Dropshippingowego”.   

Stan salda i limitu kredytu kupieckiego możesz sprawdzić w panelu naszej hurtowni  

w zakładce Twoje konto. 

 

 
 

 

Pamiętaj! Zamówienia realizowane poza limitem kredytu kupieckiego w przedpłacie 

można rozliczać w  panelu hurtowni w zakładce Twoje konto/ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNE 
ŚRODKI: Bieżące  
 

 
 

Na liście bieżących zamówień klikamy akcję „Zobacz”. 

 

https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
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W sekcji "Wpłaty" jest możliwość wyboru formy płatności i dokonania szybkiej płatności. 

 

 

2.       Integracja prosta – inne platformy 

 
 

Integracja prosta przez API: 

  

1.   Mam sklep na innej platformie niż IdoSell (np. Shoper) 

 

1) Sprawdź ofertę w naszej hurtowni i zarejestruj się. Rejestracja jest bardzo prosta. 

Wystarczy, że podasz swoje dane w formularzu rejestrowym, dostępnym tutaj. 

 
 

https://ibuyer.eu/client-new.php?register
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2) Nasze Biuro Obsługi Klienta zweryfikuje wprowadzone dane, skonfiguruje Twoje 

konto hurtownika i uruchomi usługę dropshipping. Zajmie to tylko chwilę i 

otrzymasz od nas e-mail z potrzebnymi informacjami.  

3) Otrzymasz dostęp do API (CustomerAPI), które będzie trzeba oprogramować 

zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Twojego systemu. Więcej informacji na 

temat CustomerAPI na stronach platformy IAI-Shop Tutaj będzie potrzemy dział IT 

lub programista, który przeprowadzi prace programistyczne, potrzebne przy 

implementacji API. Czynność konfiguracji robi się tylko raz. Możesz się również 

zgłosić do wsparcia IAI. Link do potrzebnej dokumentacji znajdziesz tutaj.  

 

Dzięki API Twoje zlecenia będą automatycznie przekazywane do naszego systemu i od razu 

trafią do realizacji na nasz magazyn. 

4) Otrzymasz również dostęp do pliku XLM z pełną ofertą naszej hurtowni.  

 

Informacje, co zawiera plik XML z ofertą znajdziesz tutaj.   

 

5) Tylko automatyzacja daje możliwość sprawnego realizowania zleceń, ale zawsze 

masz możliwość wprowadzenia zlecenia do sklepu ręcznie. Wystarczy zalogować się 

do sklepu i dodać produkty do koszyka. W zleceniu zaznacz prawidłowy adres do 

wysyłki produktów.  

6) Po każdej wysyłce otrzymasz od nas fakturę sprzedaży na wskazany w danych 

rejestrowych adres email. Każdy z naszych klientów ma możliwość otrzymania 

kredytu kupieckiego. O tym, jak otrzymać kredyt kupiecki przeczytasz w 

dokumencie „Onboarding Klienta Dropshippingowego”.  Stan salda i limitu kredytu 

kupieckiego możesz sprawdzić w panelu naszej hurtowni w zakładce Twoje konto. 

 

https://www.idosell.com/
https://www.idosell.com/pl/shop/developers/formats/icdf/customer-api/dokumentacjacustomerapi-umozliwiajacego-przyjmowanie-zamowien-dropshippingowych-przez-hurtownie/
https://www.idosell.com/pl/shop/developers/formats/iof/internet-offer-format-iof/
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
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Stan salda i limitu kredytu kupieckiego możesz sprawdzić w panelu naszej hurtowni w 

zakładce Twoje konto 

 

   
 

 

Pamiętaj! Zamówienia realizowane poza limitem kredytu kupieckiego w przedpłacie 

można rozliczać w  panelu hurtowni w zakładce Twoje konto/ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNE 
ŚRODKI: Bieżące  
 

 
 

 

Na liście bieżących zamówień klikamy akcję „Zobacz”. 

 

 

 

https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
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W sekcji "Wpłaty" jest możliwość wyboru formy płatności i dokonania szybkiej płatności. 

 

 

 

 

 

3.       Integracja prosta – Allegro 

 
 

 

Integracja prosta: 

  

1.   Sprzedaję na Allegro 

  

Jeśli sprzedajesz już produkty lub chcesz to robić na platformie Allegro, przedstawiamy Ci 

poniżej krótki opis, jak sprawnie to zrealizować dzięki integracji z nami.  

  

Zacznij od założenia konta w naszej hurtowni. Przeczytasz o tym w integracji z platformą IAI 

w niniejszym dokumencie powyżej. 

a.    Korzystam z aplikacji Baselinker 

Baselinker to aplikacja pozwalająca na zarządzanie wieloma kontami i integracjami. Dzięki 

niej można m.in. wystawiać i zarządzać akcjami, generować dokumenty sprzedażowe, 

zarządzać danymi o produktach. Ma też wiele innych zalet. Dla nas najważniejszą jest to, że 

pozwala na połączenie z nami w modelu dropshippingowym. Więcej informacji o Baselinker  

znajdziesz tutaj.  

 

 

https://baselinker.com/pl-PL/home/
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Aby zintegrować naszą hurtownię w modelu dropshippingowym wykonaj poniższe kroki:  

1) W panelu głównym Baselinker wybierz "Integracje". 

 
 

2) Kliknij zielony przycisk Dodaj integrację i z listy hurtowni wybierz ibuyer.eu 

3) Wprowadź parametry integracji:  

a) Nazwę integracji np. ibuyer.eu 

b) Typ ceny = detaliczna lub hurtowa (do tej ceny pamiętaj o dodaniu swojej marży) 

c) Koniecznie zaznacz  TAK przy opcji przekazywania zamówień. 

d) Podaj swój login (nie adres e-mail) i hasło, które otrzymałeś przy rejestracji. 

e) Typ płatności - wybierz przedpłata, aby wygodnie opłacić bieżące zlecenia 

dropshippingowe w panelu hurtowni. Gdy otrzymasz kredyt kupiecki będziesz mógł 

zmienić typ płatności w edycji ustawień integracji. 

 

 
 

Po otrzymaniu kredytu kupieckiego: 

 

 
 

f) Jeśli chcesz, dodaj narzut do ceny (cena zmieniać będzie się automatycznie po 

zmianach naszych cen). Ciebie obowiązują ceny hurtowe – po takich cenach Ty 

kupujesz od nas towar. Możesz go wystawić w takiej samej cenie detalicznej jak 

my na naszym sklepie lub zmienić ją wg uznania. Nasze ceny detaliczne 

gwarantują Ci marżę na bardzo atrakcyjnym dla dropshippingu poziomie.  
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Baselinker pozwala na określenie różnego narzutu do ceny dla różnych przedziałów 

cenowych np.: 

 

 
Pamiętaj! Upewnij się, że ostatni przedział nie ma podanej ceny maksymalnej, aby zapewnić 
wyliczanie dla wszystkich przedziałów cenowych. 

 

 

 
 

4) Zmapuj formy wysyłki: 

Po ustawieniu parametrów zapisz integracje i przejdź do ustawień integracji: 

 
 



 

12 
 

Teraz potrzebujesz jeszcze powiązać sposoby wysyłki z Allegro z tymi dostępnymi w naszej 

hurtowni. Wybierz dla odpowiedniej formy wysyłek Allegro, tą pasującą w sklepie (np. dla 

wysyłek Allegro jako przesyłkę kurierską możesz wybrać DHL Paczka - standard). Pamiętaj, 

aby zapisać zmiany. 

 

Po ustawieniu parametrów zapisz integracje. Zawsze możesz wrócić do ustawień i zmienić 

parametry. Twoja integracja z hurtownią będzie widoczna w panelu głównym Baselinker, 

po kliknięciu w "Integracje". 

 

W Ustawieniach integracji dostępna jest zakładka „Zamówienia”, w której zobaczysz 

historie wszystkich zamówień przekazanych do naszej hurtowni w ramach integracji. 
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To już prawie koniec! Poczekaj chwilę aż integracja zadziała i produkty z naszej hurtowni 

pojawią się w Twoim magazynie Baselinker. 

5) Wystaw aukcje i sprzedawaj! W panelu głównym Baselinker wybierz Allegro i opcję 

"wystawianie". Wybierz swoje konto, a następnie z listy magazynów wybierz naszą 

hurtownię (tą którą wcześniej zintegrowałeś). W kategorii możesz ograniczyć 

widok lub wybrać wszystkie dostępne produkty. Teraz widzisz już aktualny stan 

magazynowy i ceny (te zaznaczone w parametrach aplikacji). 

 

 
 

Pamiętaj! Część z naszych produktów ma status „na zamówienia”. Czas wysyłki tych 
produktów jest dłuższy. Sprawdź informacje o czasie realizacji dla kategorii 

produktowych na stronie ibuyer.eu  

 

 

Standardowy czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze. Część produktów z naszej 

oferty to produkty „na zamówienie”. Dla nich czas realizacji może być dłuższy. Pamiętaj  

o tym w momencie wystawiania aukcji, odpowiednio konfigurując termin wysyłki. 

https://ibuyer.eu/pol-delivery.html
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Przykładowo dla wszystkich produktów w kategorii meble o takim statusie  zaznacz 14-

dniowy czas realizacji. W przypadku, gdy towar w wymaganej ilości będzie dostępny na 

magazynie hurtowni, będziesz miał świetną okazję, aby zaskoczyć swojego klienta i zrobić 

mu niespodziankę informując, że otrzyma zamówienie za 2 dni. Wykorzystaj to jako atut, na 

pewno wpłynie to pozytywnie na relacje z Twoimi klientami. 

Informacje o czasach wysyłek znajdziesz na stronie https://ibuyer.eu/pol-delivery.html  

W każdej chwili można sprawdzić w hurtowni ibuyer czy dany produkt „na zamówienie” 

jest dostępny „od ręki”, wyświetlając go na liście produktów: 

Realizacja w ciągu 1 dnia – status zielony „Produkt dostępny w dużej ilości”: 

 

Realizacja w ciągu 1 dnia – status żółty „Produkt dostępny w małej ilości”: 

 

Realizacja w ciągu 1 dnia – status żółty „Produkt dostępny w małej ilości”: 

 
Wszystko gotowe! Zaznacz produkty i wystaw aukcje na ALLEGRO. Pozostaje czekać na 

pierwsze zamówienia. Czasami jest to mrugnięcie oka, więc bądź gotowy! 

 

  

https://ibuyer.eu/pol-delivery.html
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6) Przekazywanie zamówień do hurtowni 

Wszystkie zamówienia z Allegro wyświetlone zostaną w Baselinker w „Manager 

zamówień”. 

Przekazanie zamówień do hurtowni celem dalszej realizacji dokonujemy: 

a) na poszczególnych zamówieniach, klikając przycisk „Przekaż do hurtowni”  

w szczegółach wybranego zamówienia. 

 

   
 

Przy pomyślnym przekazaniu zlecenia wyświetli się komunikat z nr zamówienia  

w hurtowni: 

 
 

Zamówienie pojawi się w konfiguracji integracji z hurtownią w zakładce „Zamówienia”:

 
 

 

Pamiętaj! jeżeli korzystasz z kredytu kupieckiego i Twoje zamówienie przekroczy wartość 
pozostałego limitu, wyświetli się komunikat "Wystąpił błąd".  
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Komunikat, który wyświetli się po przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego: 

 

W takim wypadku, zmień w konfiguracji integracji z hurtownią typ płatności z kredytu 

kupieckiego na przedpłatę. 

 

 

Zapisz zmianę i przekaż ponownie zamówienia do hurtowni. Będą one wymagały opłacenia 

w hurtowni. Realizacja takich zamówień rozpocznie się po ich opłaceniu w panelu Twojego 

konta w hurtowni - opis poniżej w punkcie 7. 

Jeżeli chcesz wrócić do zamówień realizowanych poprzez kredyt kupiecki w każdej chwili 

możesz zmienić typ płatności na „kredyt kupiecki” 

 

b) Zbiorcze przekazywanie zamówień, konfiguruje się poprzez „akcję automatyczną” 

w "Manager zamówień", wybierając akcję „przekaż zamówienie do hurtowni”. 

Dodatkowe informacje dotyczące akcji automatycznych dostępne są w dokumentacji 

tutaj.  

https://pomoc.baselinker.com/pomoc/automatyczne-akcje/
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7) Zamówienia realizowane poza limitem kredytowym w przedpłacie można rozliczać w 

panelu hurtowni w Twoje konto -> ZAMÓWIENIA I DOSTĘPNE ŚRODKI -> Bieżące 

                                      

 

Na liście bieżących zamówień klikamy akcję „Zobacz”. 

 

 

 

W sekcji "Wpłaty" jest możliwość wyboru formy płatności i dokonania szybkiej płatności. 
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Wymagane jest opłacenie każdego zamówienia osobno. Dla każdego z nich możesz wybrać 

inny typ płatności. 

 

b.    Nie korzystam z aplikacji Baselinker 

Jeśli nie posiadasz narzędzia takiego jak Baselinker to integracja z nami wygląda tak, jak 

dla każdej innej platformy sklepowej niż IdoSell od IAI. Sprawdź wyżej, jak to zrobić. 

4.       Integracja rozbudowana 

 
 

 

Integracja rozbudowana to proces integracji przeznaczony dla naszych partnerów 

omnichannelowych, wykorzystujących do sprzedaży kilka kanałów (np. kilka kont Allegro, 

kilka własnych sklepów, platform Marketplace lub wszystko jednocześnie). Taką integrację 

zaproponujemy Ci, jeśli potrzebujesz bardziej złożonych narzędzi, które w jednym miejscu 

skoncentrują ruch klientów z różnych kanałów sprzedaży. 

 

Integracja rozbudowana jest dwukierunkowa (będziemy mogli pobierać Twoje zamówienia  

z wielu kanałów jednocześnie, od nas otrzymasz automatycznie aktualizacje stanów 

magazynowych). To, co potrzebujesz zrobić to udostępnić naszą ofertę w Twoim sklepie lub 

Allegro. My udostępnimy Ci wszystkie niezbędne dane w postaci pliku XML. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany takim sposobem współpracy, napisz do nas bezpośrednio na 

adres e-mail: kontakt@ibuyer.eu. W zgłoszeniu podaj następujące dane: 

 Adresy stron internetowych Twoich sklepów        

 Nazwę platform, na których działa sklep 

 Nazwę sprzedawcy na Allegro (jeśli posiadasz) 

 Twoje dane kontaktowe (telefon, email) 

 Nazwę firmy i NIP 

 Kontakt do osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne, która nada nam stosowne 

uprawnienia, potrzebne do przeprowadzenia procesu integracji. 

 

Nasz dział IT będzie informował Cię na bieżąco o statusie integracji i przekaże potwierdzenie, 

gdy proces zostanie zakończony. 

Czekamy na Ciebie! 

Zespół ENAN Dropshipping 

kontakt@ibuyer.eu

