Case study Bizuu
Ebook przedstawia przebieg prac w ramach współpracy  
z marką Bizuu, której koronnym celem było wdrożenie nowego
sklepu internetowego umożliwiającego skalowanie e-biznesu,
otwarcie się na sprzedaż międzynarodową i automatyzację
kluczowych składowych procesu zakupowego. Projekt został
podzielony na trzy sfery: rozwojową, techniczną i związaną 
z migracją. Na łamach publikacji wyjaśniamy, jak przebiegały
poszczególne etapy, z jakich funkcjonalności, systemów 
i narzędzi korzystaliśmy oraz do jakich wniosków doszliśmy na
etapie dążenia do obranego celu.
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Wstęp
1.1. O Bizuu
Historia marki sięga 2011 roku, w którym powstał pierwszy butik w poznańskim
Starym Browarze. BIZUU to jednak coś więcej niż brand, to ponad 10 lat
wzajemnej pasji i miłości do mody dwóch sióstr – Blanki Jordan i Zuzanny
Wachowiak. 



Powstaniu marki przyświecała idea, aby na polskich ulicach zagościł kolor 
i nieszablonowe motywy. Jak się później okazało, to był jedynie wstęp do
nietuzinkowych rozwiązań, które w postaci kwiatowych wzorów i autorskich
printów na stałe wpisały się w DNA Bizuu.



Dzisiaj Bizuu to wiele zróżnicowanych linii: regularna wiosna-lato oraz jesieńzima, cztery kolekcje sezonowe: Après-Midi, wakacyjna MER, sportowa Balance,
kapsułowa Be a BIZUUGirl, ślubna Bridal oraz kolekcja akcesoriów.
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Od 2016 roku polska marka współpracuje ze światowymi brandami, takimi jak:
Cartoon Network, Mattel czy Bravado, z którymi zrealizowała kolekcje:  
BIZUU x The PowerPuff Girls, BIZUU x Barbie oraz BIZUU x The Rolling Stones.
Dodatkowo z okazji 100-lecia marki TOUS, Bizuu zostało zaproszone do
współpracy przy projekcie specjalnym. W jego efekcie powstał t-shirt, 
z autorskim projektem graficznym misia widzianego oczami marki. Projekt ten
miał swojego ambasadora w wielu krajach na świecie. Firma dysponuje 
4 sklepami stacjonarnymi zlokalizowanymi w Warszawie, Poznaniu, Katowicach 
i Gdyni.
To, co wyróżnia markę na tle innych firm to nie tylko jakość, ale i wizja rozwoju.
Obszerne portfolio Bizuu to szeroki wachlarz kolekcji i innowacji, ale również
wdrażanie w strukturach firmy nowoczesnych rozwiązań z zakresu nowych
technologii.

Rys. Twórczynie marki Blanka Jordan oraz Zuzanna Wachowiak.

Źródło: https://bizuu.com/
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1.2. O Brand Active
Brand Active to agencja Shopify & eCommerce należąca do grupy Divante.
Firma tworzy i wdraża sklepy, dostosowując je do aktualnych trendów 
i indywidualnych potrzeb klientów. Swoje działania koncentruje na platformie
Shopify i Shopify Plus - wersji enterprise dla dużych eCommerce będącej
świetną alternatywą dla takich rozwiązań, jak, chociażby, Magento 2.


Brand Active zapewnia integrację z takimi systemami jak PIM, ERP, CRM, czy
POS. Dzięki podejściu MACH (Microservices, API-first, Cloud-native, and
Headless)

umożliwia
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projektów

posiada

pozwala

na

o

również
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dedykowanych aplikacji rozszerzających możliwości Shopify oraz customizacje
dla systemu Akeneo.


W Brand Active znajduje się również zespół Product Designu, który doskonale
znając silnik Shopify opracowuje zaawansowane makiety, a następnie layouty,
kierując się podejściem Mobile First.


Brand Active działa na rynku od 2016 roku, rok do roku zwiększa zatrudnienie 
i stale się rozwija, a Dynamikę wzrostu potwierdza m.in. wyróżnienie w rankingu
Deloitte Technology Fast 50 (Rising Stars).
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1.3. O projekcie
Cele działań w projekcie możemy podzielić na trzy sfery: rozwojową, techniczną
oraz tę związaną z migracją.

Rys. Wdrożenie nowego sklepu internetowego.

Wszystkie łączyły się ze sobą bezpośrednio i oddziaływały na siebie wzajemnie.
W pierwszej z nich skupiliśmy się na analizie środowiska eCommerce,
wyznaczyliśmy ścieżkę działań oraz byliśmy odpowiedzialni za consulting
związany z nowym silnikiem zakupowym wraz z pełną koordynacją działań.
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Druga skupiła się na przygotowaniu makiet mobile first, analizie opracowanych
layoutów
z

oraz

programistycznym

uwzględnieniem

customizacji

wdrożeniu

wybranych

aplikacji

otrzymanych
i

rozwiązań

widoków 

systemowych

nowej platformy. Trzecia sfera natomiast dotyczyła zadań związanych z migracją
z 2ClickShop na Shopify Plus.
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Projekt
2.1. Analiza
Kluczowym elementem migracji i tworzenia nowego sklepu internetowego jest
dogłębna analiza, która pozwala na opracowanie architektury wdrożenia oraz
systematyzuje wszelkie informacje dotyczące projektu.

Do istotnych punktów audytu zaliczyliśmy:
gq Ustalenie wymagań biznesowych i priorytetów a
Pq Weryfikacja architektury i procesów zachodzących w sklepiea
Zq Zdefiniowanie listy funkcjonalnościa
mq Określenie zakresu integracjia
Jq Zatwierdzenie wyborów technologicznycha
Kq Zaprojektowanie ścieżki wdrożenia
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Analiza środowiska eCommerce pozwoliła na to, by odpowiedzieć sobie na kilka

kluczow ych pytań:

c

jakie założenia istnieją odnośnie do funkcjonowania sklepu?S

c
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c
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c
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c
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2.2. Makietowanie i UI

W celu ukazania etapu makietowania należy wspomnieć czym jest UX, który jest

nierozłącznym elementem każdego zaprojektowanego widoku sklepu Bizuu. 





User Experience (UX) to ogólnie rozumiane “wrażenie użytkownika”, które skupia
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W

przypadku

powinna

branży

być

eCommerce

maksymalnie

dobrze

użyteczna,

zaprojektowana

przyciągać

uwagę

makieta

sklepu

klienta,

pomóc  

w sfinalizowaniu zamówienia i nie doprowadzić do porzucenia koszyka. Powinna
zawierać dobre praktyki, takie jak odpowiednio zaprojektowaną architekturę
danych,

układ

siatek

(Grid),

responsywny

układ

(RWD)

oraz

uwzględniać

wszystkie możliwie dostępne rozwiązania (np. aplikacje Shopify).

Figma - narzędzie do makietowania

Wśród wielu dostępnych na rynku narzędzi do prototypowania, wybraliśmy
Figmę.

Jest

to

oparte

na

chmurze

oprogramowanie,

zapewniające

pracę  

i aktualizację w czasie rzeczywistym, które usprawnia proces projektowania
dzięki ścisłej współpracy zespołu. Projektując makiety warto wspomnieć, że
Figma pozwala na pełną automatyzację pracy oraz komentowanie każdego
elementu i etapu pracy, dzięki czemu uzyskujemy szybki wgląd do feedbacku
klienta.

Rys. Makieta widoku strony głównej sklepu Bizuu.
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Analiza heurystyczna
Jedną z faz projektowania makiet jest badanie UX, które pomaga wprowadzić
odpowiednie rozwiązania do potrzeb użytkowników, realizacji firmy. Na potrzeby
projektu zostało dopasowane rozwiązanie eksperckie z wykorzystaniem
heurystyk Nielsena. Heurystyki są to określone oraz sprawdzone wytyczne, które
przeprowadza się na aktualnej witrynie sklepowej w celu poprawy jakości 
i wprowadzenia nowych rozwiązań. Metoda ta pozwala na zbadanie obszaru
ryzyka, które z praktycznego punktu widzenia mogą utrudniać użytkownikom
dotarcie do określonych zasobów oraz podjęcie oczekiwanego przez nas
działania.
Wyróżniamy 10 głównych heurystyk:
i Widoczność statusu systemu.
xi Zachowanie spójności między systemem a rzeczywistym światem.
mi Zapewnienie użytkownikowi kontroli i swobody działania.
i Spójność i standardy.
ci Zapobieganie błędom.
i Rozpoznawanie zamiast przypominania.
ai Elastyczność i efektywność.
pi Estetyka i minimalizm.
ui Ułatwienie wykrywania, diagnozowania i naprawiania błędów.
^i Pomoc i dokumentacja.
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Makieta Lo-fi
Na potrzeby sklepu Bizuu został dobrany rodzaj makiety Lo-fi (Low Fidelity).
Charakteryzuje się on niższym poziomem szczegółowości od Hi-fi (High
Fidelity), np.: nieuwzględnia finalnych kolorów i fontów. Makieta Lo-fi bazuje na
odcieniach szarości lub kolorach białym i czarnym, posiada przykładowy font,
zachowując przy tym wszystkie elementy i moduły wiodące w projekcie.



Wiodącym elementem każdego projektu jest Grid, czyli system siatek, który
dzieli obszar strony na część roboczą oraz poza roboczą, są to marginesy,
nagłówek i stopka. Zastosowany został model 8-kolumnowy, który pozwala na
elastyczne projektowanie poszczególnych modułów.

Rys. Makieta widoku grida na stronie głównej sklepu BIZUU.
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Rys. Makieta widoku product page sklepu Bizuu.
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Na powyższej makiecie można zauważyć odpowiednio zaprojektowany Product
Page, który w każdym widoku dostarcza dokładnie te same informacje,  
w różnych kombinacjach najważniejszych elementów. Każdy z modułów jest
rozmieszczony konsekwentnie względem pozostałych.

Warto również wspomnieć o prostych i niezawodnych zastosowaniach
użyteczności, które w dzisiejszym podejściu do projektowania często zostają
zbytnio skomplikowane na rzecz zaawansowanego designu. W przypadku BIZUU
jest to panel logowania, który został zaprojektowany w wersji minimalistycznej.

Rys. Makieta widoku Panelu logowania.
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Na powyższym rysunku można zauważyć, że panel jest bardzo intuicyjny, dzięki
czemu jest niezawodny i zrozumiały dla każdego użytkownika. Kolejnym etapem
jest widok po zalogowaniu. Klientowi również zależało na tym, aby projekt był
maksymalnie minimalistyczny oraz czytelny. Z łatwością można zmieniać
poszczególne podstrony tego panelu dzięki bocznemu menu (z lewej strony
ekranu).

Rys. Makieta widoku Panelu użytkownika.
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UI

Kolejnym stadium projektu po zakończeniu etapu makietowania była warstwa
wizualna czyli - UI (ang. User Interface). Nad tym etapem pracowali designerzy  
z agencji Bloom Production. Całość projektu została przedstawiona i omówiona
zarówno

z

klientem

oraz

z

zespołem

designerów,

tak

aby

pamiętając 

o fundamentalnych funkcjonalnościach i estetyce, zbudować odpowiedni język
komunikacji
W
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wszystkich
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i
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było
w
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Rys. Widok strony głównej sklepu Bizuu.

Weronika Godek - UX/UI Designer, Brand Active

aby
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opracowanie
były
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2.3. Wdrożenie

Wdrożenie

zespołu

z

sklepu

programistów.

najbardziej
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Do
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a
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z
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z
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podzielone

na etapy:

F

konfiguracja środowiska programistycznego5

F

konfiguracja backendu Shopify Plus5

F

instalacja starannie dobranych podczas procesu analizy biznesowej aplikacji3

F

wdrożenie

sklepu

według

w yglądów

zaprojektowanych

przez

grafików

(wraz  

z wieloma opcjami customizacji)5

F

wdrożenie PIM Akeneo i integracja z Shopify Plus5

F

testy funkcjonalne5

F

testy w ydajnościowe5

F

przeprowadzenie szkolenia z obsługi sklepu dla Klienta5

F

przekazanie instrukcji obsługi sklepu dla Klienta5

F

publikacja sklepu.

Podczas

wdrożenia

ściśle

współpracowaliśmy

z

Klientem,

który

cały

proces

wdrożenia przeszedł razem z nami. Pracowaliśmy w dwutygodniow ych sprintach,

po

każdym

z

nich

przeprowadzaliśmy

demo

dla

Klienta

który

mógł

na

bieżąco

widzieć jakie mamy postępy w projekcie, co z zakładanych na planingach zadań

zostało zrealizowane, a co należało przenieść na kolejny sprint.
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Rys. Cykl projektowy.

W naszej codziennej pracy podczas wdrożeń myślimy wspólnie nad dobrem
projektu, który prowadzimy, dlatego jeśli zauważymy, że coś można zrobić
inaczej, lepiej lub uznamy, że warto coś dopracować, informujemy o tym Klienta 
i dyskutujemy na ten temat. Cieszymy się jeśli możemy coś usprawnić, a Klient
widzi w nas nie tylko programistów, ale także ekspertów eCommerce
Piotr Chrzan - Lead Front-end Developer | Brand Active
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Kodowanie projektu nie zawsze jest łatwym procesem, ale nie przestajemy go
ulepszać. Deweloperzy nie zaczynają pracy w momencie, gdy otrzymują
dokumentację

i

grafiki,

a

jeszcze

na

etapie

poznawania

oczekiwań

zleceniodawcy. Na tę chwilę kierujemy się zasadami, które pozwalają na
eliminację zagrożeń podczas budowania projektu. Pierwszą z nich są cykliczne
spotkania z działem graficznym na etapie budowania makiet. To nie tylko
pozwala programistom poznać system, ale i jest mocnym fundamentem dla
projektantów. Wzajemne uzupełnianie się to nasza codzienna praktyka.
Każdy z nas jest indywidualny, podobnie, jak projekty, które są niepowtarzalne wymieniamy się ciekawymi pomysłami, do których znajdujemy najlepszą drogę
realizacji. Efekt pracy jest też mocno weryfikowany nie tylko przez naszych
Klientów, ale i przez frontendowców. Kolejna zasada obowiązująca w naszym
zespole dotyczy sprawdzania kodu przez lidera programistów. Dzięki temu mamy
pewność, że produkt będzie stabilny pod względem wydajności. Z tego też
względu prowadzimy spotkanie finalizujące sprinty z Klientami, aby mogli ocenić
efekty naszej pracy, na bieżąco monitorując postępy prac - na ich oczach
spełniają się oczekiwania projektowe. Równie istotną zasadą naszego działania
jest dokładne planowanie i delegowanie zadań na poszczególne sprinty. Praca
działu

dewelopmentu

jest

różnorodna,

dotyczy

zarówno

stylizacji,

zabezpieczania danych, jak i synergii pomiędzy zewnętrznymi organizmami, 
a systemem projektu. Warto też podkreślić, że bazujemy na sprawdzonych 
i wielofunkcyjnych aplikacjach, co pozwala usprawnić kodowanie. Nigdy nie
mówimy sobie stop, zawsze dążymy do perfekcji, zdobywamy kolejne szczyty,
aby spełnić oczekiwania Klientów, równocześnie rozwijając własne umiejętności

Taras Andrukhiv - Lead Senior R&D Full-Stack Developer | Brand Active
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Kluczową rolę w pomyślnym wdrożeniu tak rozbudowanego eCommerce, jak
tego zrealizowanego przez nas dla marki Bizuu, odgrywa ścisła współpraca
pomiędzy wszystkimi działami na każdym etapie projektu.
Uważam, że szczególnie ważnym momentem jest etap makietowania - to wtedy
zazębia się wiedza każdego z członków zespołu, pozwalając dokładnie określić
zamiary i możliwości. Ten etap pozwala już na początku wykluczyć zbędne
elementy i zoptymalizować czas wdrożenia poprzez wspólne wyszukiwania
najbardziej efektywnych rozwiązań. Również, co jest niesamowicie istotne,
makietowanie pozwala odnaleźć na bardzo wczesnym etapie większość
trudności, które mogą się pojawić podczas developmentu. Daje to tym samym
czas project managerom i developerom na znalezienie rozwiązań bądź ustalenie
strategii działania, zanim jeszcze zostanie napisana pierwsza linia kodu.

Podczas wdrożenia dla marki Bizuu napotkaliśmy wiele tego typu wyzwań.
Jednym z nich było szerokie rozbudowanie produktów o dodatkowe normalnie
nieosiągalne informacje. Wymagało to bardzo szczegółowego zaplanowania
całej architektury przepływu informacji i starannego doboru aplikacji oraz
zewnętrznych systemów. Musiało to współgrać ze sobą tak, by osiągnąć
zamierzony cel, umożliwiając jednocześnie przejrzystą i intuicyjną obsługę.
Dzięki rozszerzeniu produktów o dodatkowe informacje możliwym stało się
stworzenie równie rozbudowanego systemu filtrów, dzięki czemu użytkownicy  
z łatwością odnajdą dokładnie te towary, których poszukują.
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Dużą wagę również przyłożyliśmy do rozszerzenia procesu składania
zamówienia o dodatkowe opcje, dając użytkownikom większą swobodę,
jak również optymalizując cały proces tak, by był jak najbardziej domyślny
i łatwy w obsłudze. Warto tu wspomnieć choćby o stworzeniu zależności
pomiędzy dostępnymi opcjami dostaw i płatności, tak by dany użytkownik
widział tylko te opcje, które są odpowiednie dla aktualnie składanego
zamówienia. Do innych wartych uwagi funkcjonalności można zaliczyć np.
przebudowanie od podstaw procesu dodawania faktury do zamówienia
bądź dodanie łatwo zarządzanych dodatkowych informacji wyświetlanych
użytkownikom.

Lwia

część

funkcjonalności

dodanych

do

procesu

zamówienia nie byłaby możliwa bez skorzystania z planu ‘Shopify Plus’.
Dzięki temu developerzy zyskali większą swobodę i dostęp do zazwyczaj
nieosiągalnych do edycji plików źródłowych.

Piotr Powroźnik - Front-end Developer | Brand Active
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W ostatnim czasie zespół Brand Active miał ogromną przyjemność pracować
nad realizacją sklepu internetowego dla kluczowej polskiej marki - Bizuu. Poza
opisanymi wcześniej obszarami graficznymi i programistycznymi, istotną rolę
odegrała również kontrola jakości i testowanie na każdym etapie powstawania
projektu.
Praca działu QA w każdym sprincie pozwoliła wykryć błędy już na wczesnym
etapie, dzięki czemu programiści mogli na bieżąco dokonywać poprawek,  
a testerzy wykonywać re-testy. Każde zadanie zrealizowane przez deweloperów
przechodziło skrupulatną weryfikację poprawności działania funkcjonalności,
customizacji Shopify,

zgodności wyświetlania z zaprojektowanymi layoutami  

w różnych rozdzielczościach.
Kontrola jakości przeprowadzona przed uruchomieniem sklepu obejmowała
testowanie:
urządzeń

funkcjonalne,
mobilnych,

kompatybilności

wydajności

i

przeglądarek,

sprawdzanie

responsywności

nieaktywnych

linków 

z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi.
Największym wyzwaniem w kontekście testowania była integracja z platformą do
zarządzania informacjami produktowymi PIM Akeneo, rozbudowa sklepu  
o własne aplikacje do zwrotów i fakturowania, ponad 20 zainstalowanych
aplikacji, zewnętrzne systemy płatności i dodatkowe customizacje checkout w
planie Shopify Plus.
Wszelkie prace działu QA przyczyniły się do wykrycia dodatkowych usterek i
raportowania możliwych usprawnień rozwojowych, co przekłada się na
dostarczenie

wysokiej

jakości

produktu,

użytkowników końcowych.

Renata Szafran - QA Analyst | Brand Active

zaufanie

oraz

zadowolenie
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2.4. Migracja SEO

Podczas

migracji

zabezpieczenia

błędnie

sklepu

w yników

przeprowadzona

internetowego

pozycjonowania

migracja,

należy

przed

może

mieć

pamiętać

ich

utratą.

opłakane

o

konieczności

Niew ykonana

skutki

dla

lub

sklepu

internetowego, do których zaliczamy:

!

znaczną utratę pozycji fraz oraz widoczności w w ynikach w yszukiwania

!

duży spadek ruchu organicznego

!

w yraźne zmniejszenie liczby transakcji i kwoty przychodów

!

utratę wiarygodności marki oraz stratę lojalnych klientów.

Odpracowanie strat najczęściej jest bardzo w ymagające (długi czas oraz w ysoki

budżet),

dlatego

warto

odpowiednio

wcześnie

przygotować

i

zaplanować

cały

proces migracji, by przebiegła bezproblemowo.

Migracje

możemy

zamieniana

na

podzielić

inną

na

domenę

sytuacje,

lub

sklep

w

których

domena

przenoszony

jest

na

sklepu

inny

jest

silnik.  

W przypadku Bizuu mieliśmy do czynienia z tymi sytuacjami jednocześnie. Sklep

został

zmigrowany

również

domena

z

systemu

migrowanej

2ClickShop

polskiej

wersji

do

Shopify

sklepu

z

Plus.

Zmianie

bizuu.com

na

uległa

bizuu.pl.  

W domenie bizuu.com docelowo pozostanie anglojęzyczna wersja sklepu.
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Migrację SEO Bizuu podzieliliśmy na ważne punkty, które zostały wykonane w III
etapach:

Rys. Proces migracji SEO - etapy.

I etap: O co należy zadbać przed migracją?

v Przeniesienie elementów SEO, takich jak: tytuły, nagłówki, treści, linkowanie
wewnętrzne, ALT-y grafikp
v Wdrożenie optymalizacji technicznej nowej wersji sklepup
v Odwzorowanie adresów URL, a gdy nie jest to możliwe stworzenie mapy
przekierowań, czyli planu przekierowań z aktualnych adresów na nowe. Mapa
przekierowań została przygotowana z dokładnością 1:1: każdy adres został
przekierowany na swój odpowiednik lub w przypadku braku istnienia adresu
w nowym sklepie na nadrzędą kategoriep
v Zabezpieczenie strony certyfikatem SSL.
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II etap: Działania podczas migracji sklepu
( Wygenerowanie nowej mapy witryny
( Wykonanie przekierowań stałych 301 dla wszystkich migrowanych adresów
URL.

III etap: Co po migracji?
( Założenie Google Search Console dla nowej domeny bizuu.pl
( Zgłoszenie mapy witryny w Google Search Console w celu przyspieszenia
procesu indeksacji nowej domeny
( Monitorowanie ewentualnych błędów 404 w domenie bizuu.com
( Zmiana

linków

zewnętrznych,

dla

których

istnieje

taka

możliwość

(przykładowo ze stron partnerów biznesowych lub innych zaprzyjaźnionych
witryn).
( Wykonanie krok po kroku powyższego planu pozwoliło nam zminimalizować
ryzyko utraty widoczności migrowanej polskiej wersji sklepu Bizuu.

Beata Wysocka - SEO Specialist | Brand Active
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Funkcjonalności
3.1. Wykorzystane funkcjonalności Shopify  
Plus
W projekcie Bizuu wdrożyliśmy sklep na licencji Shopify Plus.
Shopify Plus to najszerszy możliwy wariant licencji Shopify, który zawiera  
w sobie wszystkie funkcjonalności Shopify Advanced oraz te wynikające z
samego Shopify Plus.
Shopify Plus daje nam pełną możliwość edycji i dostosowywania sklepu pod
oczekiwania klienta. Na tym poziomie możliwości są bardzo duże, ogranicza nas
tylko wyobraźnia. Bizuu nie musi się martwić o skalowanie swojego biznesu na
rynku światowym, dzięki Shopify Plus jesteśmy w stanie przetwarzać ponad 10
000 zamówień w minutę. Shopify Plus ułatwia również tworzenie oraz
dopasowywanie wyglądu strony z potwierdzeniem zamówienia, dzięki czemu
sam proces zakupowy może zostać uproszczony i bardziej przyjazny dla klienta.
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W projekcie Bizuu w checkout wdrożyliśmy zaawansowany skrypt umożliwiający
ustalenie zależności między płatnościami a formami dostawy. Dodaliśmy
dodatkowe pola do formularza zamówienia oraz wdrożyliśmy naszą autorską
aplikację do wyboru paczkomatu odbiorczego
W projekcie korzystamy z dedykowanych aplikacji dostępnych wyłącznie 
w Shopify Plus.
Shopify Scripts - przy pomocy skryptów w języku RUBY wykorzystujemy
aplikacje do modyfikacji procesu checkoutu.



Shopify Flow - przy pomocy drzew decyzyjnych opartych o trigery
automatyzujemy procesy zachodzące w Shopify m.in. przy zamówieniach,
klientach, czy produktach. Dzięki tej aplikacji klient może w łatwy sposób
zautomatyzować wiele procesów i koncentrować się na innych zadaniach.


Shopify Launchpad - aplikacja ułatwiająca aktywowanie akcji marketingowych,
w tym publikacje nowych kolekcji i szat graficznych sklepu.


Shopify Transporter - aplikacja umożliwiająca migrację historycznych danych
klientów, dzięki czemu klienci zachowują w swoim panelu historię swoich
zakupów. 


Piotr Chrzan - Lead Front-end Developer | Brand Active
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3.2. Wykorzystane aplikacje z Shopify App

Store
Wybór odpowiednich aplikacji do projektu jest bardzo ważny, realizowany jest
już na etapie analizy biznesowej.
Shopify App Store oferuje ponad 6000 aplikacji. Jest wiele aplikacji
oferujących podobne funkcjonalności. Sztuką jest wybór takiej, która spełni
założenia projektu lub umożliwi dostosowanie jej do ustalonej wcześniej
koncepcji. Niektóre aplikacje trzeba ze sobą zintegrować, aby uzyskać pożądany
efekt.
Mając na uwadze wydajność sklepu, musimy posiadać dużą wiedzę na temat
programowania i odpowiedniej implementacji. Musimy również zwracać uwagę
na aspekty SEO i ewentualną rozbudowę sklepu w przyszłości, tak, żeby nas nic
nie ograniczało i nie trzeba było wykonywać pracy od początku, np. używając
innej aplikacji. Ma to ogromny wpływ na współpracę z klientem i jego
zadowolenie, jesteśmy profesjonalni i bierzemy pod uwagę dobro klienta, tak
żeby

nie

musiał

poświęcać

środków

od

nowa

za

wdrożenie

danej

funkcjonalności, tylko za jej ewentualną rozbudowę.
W wielu przypadkach mimo tak ogromnej liczby aplikacji dostępnych w Shopify
App Store nie ma odpowiedniego narzędzia, jest to związane np. z:
¤ nietypowym rozwiązaniem,
¤ potrzebą biznesową,
¤ specyficznym prawem w danym kraju itd.
Jest jednak na to rozwiązanie, Shopify pozwala na napisanie własnej autorskiej
aplikacji, którą można zintegrować ze sklepem.
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3.3 Autorskie dedykowane aplikacje
Potrzeby biznesowe i jednoczesny brak gotowych rozwiązań przyczyniły się do
stworzenia dedykowanych autorskich aplikacji:
INVOICE APP - aplikacja umożliwiająca zalogowanemu w Shopify klientowi
pobrania dokumentu sprzedaży z systemu ERP.


RETURN APP - aplikacja dająca możliwość wykonania zwrotu zamówienia z
automatycznym generowaniem listu przewozowego lub kodu zwrotu do
Paczkomatów InPost.

Tworzenie takiej aplikacji jak „Return APP” to zawsze dla programisty nie lada
wyzwanie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Aplikacja, którą stworzyliśmy,
daje możliwość kupującemu na zwrot zamówienia za pomocą paczkomatów
InPost. Poprzez jedno kliknięcie kupujący może wygenerować kod, dzięki
któremu może on dokonać zwrotu produktów do sklepu. Rozwiązanie to nie
wymaga posiadania czy drukowania żadnej etykiety, co zdecydowanie ułatwia
samą procedurę zwrotu.
Skorzystaliśmy z przygotowanej przez firmę InPost funkcjonalności tzw. „Szybkie
Zwroty”. Podczas tworzenia naszej aplikacji musieliśmy dokładnie zapoznać się z
dokumentacją i procesem generowania zwrotu.


Dla mnie osobiście tworzenie takich aplikacji to szansa na ciągły rozwój w
tworzeniu dobrego jakościowego kodu. Dzięki wzajemnemu code review oraz
długim dyskusjom na temat samej architektury kodu byliśmy w stanie tworzyć
dobrze działającą aplikację w pełni gotową na potencjalne skalowanie.

Jakub Szubart - PHP Developer | Brand Active
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W ramach współpracy z Bizuu przygotowaliśmy m.in. InvoiceApp aplikację, która integruje system ERP z Shopify i umożliwia wygodne
pobieranie dokumentów sprzedaży przez klientów końcowych z panelu
klienta sklepu. Faktury trafiają do klientów w czasie rzeczywistym po
wystawieniu dokumentu przez ERP. Jest to przykład niedużej aplikacji,
która integruje wiele instancji sklepów. Aplikacja do komunikacji z Shopify
używa Private Apps, w ramach której mamy dostęp do interfejsów API i
możemy dowolnie rozbudowywać i rozszerzać funkcjonalności sklepu na
życzenie klienta. Mamy szerokie doświadczenie w rozbudowie Shopify o
nowe funkcjonalności, przygotowywaniu rozwiązań szytych na miarę i pod
indywidualne preferencje klienta. Shopify Plus daje ogromne możliwości,
jednak każda branża jest specyficzna, klienci mają różne wymagania i
często potrzebne są autorskie rozwiązania, które w dłuższej perspektywie
automatyzują i ułatwiają wiele procesów. Jeżeli jesteś osobą, która szuka
takich lub innych rozwiązań – czekamy właśnie na Ciebie, chętnie
podejmiemy współpracę i przygotujemy dla Ciebie integracje – dla nas
nie ma rzeczy niemożliwych

Szczepan Machaj - Lead PHP Developer | Brand Active
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Systemy zewnętrzne
4.1. PIM
Prawidłowo zaprojektowany ekosystem eCommercowy zawsze powinien opierać
się na Źródle Prawdy (SoT), jeśli chodzi o informacje produktowe i stany
magazynowe. Również w tym przypadku Bizuu zdecydowano się na centralizację
informacji o produkcie w dedykowanych systemach PIM i ERP.
Jako Product Information Managment został wdrożony i skonfigurowany system
PIM AKENO, który stał się jednocześnie Source of Truth dla systemu ERP, POS i
kilku instancji Shopify Plus. Natomiast system ERP stał się SoT dla stanów
magazynowych dla instancji Shopify Plus i POS.

Case study Bizuu

PIM Akeneo

ERP

Shopify


Shopify


Shopify


Shopify


Bizuu.pl

Bizuu.com

Bizuu.us

Bizuu.de

Rys. Integracja pomiędzy systamami.

Integracja pomiędzy systemami została w pełni skonsolidowana, dzięki czemu
jedynym miejscem do zarządzania informacją o produkcie stał się PIM Akeneo.
Wdrożenie Akeneo przyczyniło się do:
¹ przyspieszenia edycji i opisu produktu, co przekłada się na szybszy Time to
market©
¹ zwiększenia jakości i spójności gromadzonych danych o produktach©
¹ możliwości przechowywania danych produktowych w różnych wersjach
językowych©
¹ zwiększenia

możliwości

marketingowych

dzięki

ułatwionej

oznaczania produktów i przypisywania ich do kategorii.

możliwości
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Rys. Wdrożenie Akeneo.

4.2. ERP i fulfillment
Instancje

Shopify

zostały

połączone

z

systemem

ERP

Bizuu.

Dzięki

automatycznemu połączeniu opartemu na webhooki i API SHOPIFY wymiana
danych o zamówieniach, klientach i stanach magazynowych wykonuje się prawie
w czasie rzeczywistym, co przyczynia się wiarygodnego informowania klientów  
o dostępności produktów w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Również wdrożona została integracja z zewnętrznym magazynem obsługującym
realizację zamówień. Dzięki tym automatycznym integracjom skrócony został
czas potrzebny do rozpoczęcia przygotowania i wysyłki zamówienia do klienta,
jednocześnie unikając pomyłek.
Wdrożenie systemu PIM i integracje pomiędzy systemami wpisując się  
w strategie BIZUU prowadzącą do pełnego wdrożenie modelu omnichannel
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Wykorzystane narzędzia

i systemy
Narzędzie i rozwiązania deweloperskie

Rys. Narzędzie i rozwiązania deweloperskie

Narzędzie i rozwiązania marketingowe

Rys. Narzędzie i rozwiązania marketingowe
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O współpracy
Podejmując

decyzję

o

budowie

nowego

sklepu

online,

rozpoczęliśmy

poszukiwania rozwiązania, które spełni nasze potrzeby biznesowe i dzięki
któremu zrealizujemy cele sprzedażowe i marketingowe. Skupiliśmy się na kilku
istotnych punktach – wymaganiach – które wpisują się w nasze założenia
strategiczne. Przede wszystkim zależało nam na narzędziu, które jest dobrze
znane użytkownikom oraz ma sprawdzoną pod względem UX ścieżkę zakupu.
Skupiliśmy się również na automatyzacji – procesie, który przyspieszy realizację
wielu zadań w firmie. Dodatkowo istotna była dla nas swoboda przy tworzeniu
wyglądu i funkcjonalności. To wszystko doprowadziło nas do spotkania z Brand
Active oraz wyboru platformy Shopify, z którą w przyszłości będziemy rozwijać i
udoskonalać sklep online Bizuu.

Zbigniew Augustyniak - Head of IT & eCommerce | Bizuu
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Shopify daje nam możliwość realizowania kampanii marketingowych i działań,
które promują produkt lub sprzedaż w określonym czasie. Naszym celem jest
przede wszystkim zwiększenie ruchu na stronie i zapewnienie konwersji
odwiedzających Klientów. Niezwykle istotna jest automatyzacja marketingu,
tworzenie skutecznych kampanii i zarządzanie nimi w celu wypromowania
produktów. Shopify to platforma, która pozwala nam ulepszyć strategię
marketingową.

Karolina Małolepsza - Head of Marketing | Bizuu

Nowy sklep Bizuu jest naturalną konsekwencją realizacji strategii spółki. Marka
umiejętnie wdraża nowoczesne rozwiązania z zakresu nowych technologii i
analizy danych. Wybór Shopify Plus oraz Brand Active potwierdza aspiracje
spółki do współpracy z liderami w segmencie eCommerce. Pandemia COVID-19
znacznie przyspieszyła rozwój eCommerce w Polsce i na świecie. Bizuu z
powodzeniem wykorzystuje omnichannel do dalszego rozwoju, oferując swoim
Klientkom jeszcze łatwiejszą możliwość nabycia swoich kolekcji.

Dariusz Nazim - Dyrektor Zarządzający Bizuu Sp z o.o. Sp. Komandytowa
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Dobrze wykonany projekt zależy przede wszystkim od zrozumienia i współpracy
pomiędzy firmami i poszczególnymi osobami. Miałem ogromną przyjemność
prowadzić ten projekt od samego początku, zaczynając od zrozumienia potrzeb
biznesowych i funkcjonalnych na etapie analiz, następnie przygotowania modelu,
planu wdrożenia i integracji elementów ekosystemu eCommerce, ostatecznie
koordynując

wdrożenie

i

publikując

system

dla

klientów

online.

Bez

odpowiednich partnerów zapewne nie udałoby się osiągnąć efektu zgodnego z
oczekiwaniami i strategią rozwoju Bizuu.

Piotr Znamirowski - Head of Business Analysis | Brand Active
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Podsumowanie
Prace nad Bizuu były zarówno sporym wyzwaniem, jak i ogromną przyjemnością.
Jest to przykład projektu, przy którym od początku do końca ściśle
współpracowaliśmy z Klientem, przeprowadzając regularne sprinty mające na
celu monitorowanie pracy i postępów. Wdrożenie na platformie Shopify
pozwoliło na wprowadzenie efektywnych rozwiązań, które nie tylko przekładają
się na atrakcyjność i funkcjonalność sklepu, ale i znacząco ułatwiają jego
obsługę, sprawiając, że jest ona intuicyjna i przejrzysta. Wpływ na to mają
również wykorzystane aplikacje z Shopify App Store, wdrożenie systemu PIM
Akeneo oraz stworzone na potrzeby projektu 2 autorskie rozwiązania ReturnApp i InvoiceApp.

Kluczowe było podzielenie planowanych prac na trzy sfery: rozwojową,
techniczną i migracyjną, które wzajemnie się przenikały i uzupełniały. Analiza
środowiska eCommerce, wyznaczenie ścieżki działań i consulting związany z
nowym silnikiem zakupowym oraz koordynacja na każdym etapie wdrożeń
umożliwiła spełnienie założeń i oczekiwań Klienta. Przygotowanie makiet mobile
first we współpracy z działem developmentu, analiza opracowanych layoutów i
programistyczne wdrożenia widoków uwzględniających customizację wybranych
aplikacji i rozwiązań systemowych oraz migracja z 2ClickShop na Shopify Plus
to kolejne etapy prac, które odbywały się w cyklicznych sprintach - dzięki temu
mogliśmy na bieżąco monitorować sytuację, dopasowując działania do
aktualnych potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzyliśmy się podczas prac, trzymając
rękę na pulsie.

Case study Bizuu

W tym projekcie postawiliśmy na minimalizm, w którego duchu został
zaprojektowany zarówno Product Page dostarczający w każdym widoku
dokładnie te same informacje w różnych kombinacjach najistotniejszych
elementów, jak i strona logowania, która jest na tyle intuicyjna, że mamy
pewność, że będzie w pełni zrozumiała dla każdego użytkownika. Jednym z
kluczowych etapów wdrożenia była migracja do Shopify Plus i zmiana domeny
migrowanej polskiej wersji sklepu z bizuu.com na bizuu.pl. Dzięki odpowiedniemu
rozplanowaniu kolejnych etapów migracji zminimalizowaliśmy ryzyko utraty
widoczności polskiej wersji sklepu.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie, jakim było skorzystanie z możliwości
platformy

Shopify

strategicznych

Plus

Bizuu,

pozwoliło

które

na

dotyczyły

wypełnienie

głównych

założeń

automatyzacji,

realizacji

kampanii

marketingowych i wdrożenia narzędzi, które mają sprawdzoną pod kątem UX
ścieżkę zakupu. Bizuu to projekt, z którego jesteśmy zadowoleni i dumni.
Współpraca między działami specjalistów zaangażowanych we wdrożenie oraz
regularny feedback od Klienta pozwolił nam osiągnąć postawione sobie cele.

Case study Bizuu
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Agencja Shopify & eCommerce
Jako agencja Shopify & eCommerce tworzymy i wdrażamy sklepy na platformie Shopify Plus i
Shopify dostosowane do najnowszych trendów oraz indywidualnych potrzeb. Zapewniamy
integracje z systemami PIM, ERP, CRM, czy POS. Tworzymy dedykowane aplikacje i rozwijamy
e-sklepy, audytując je i przygotowując wielopoziomowe architektury wdrożeniowe.
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