
B2B Тигрес  
Інструкція користувача



Реєстрація

   Перед початком роботи у B2B-
системі вам потрібно 
зареєструватися, для цього:

   1. Перейдіть у В2В платформу 
за посиланням b2b.tigres.ua та 
натисніть на “Зареєструватися”.
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http://b2b.tigres.ua


   2. У реєстраційній формі, що з’
явиться, заповніть всі поля та 
натисніть кнопку “Зареєструватися”.
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Опрацювання заявки на реєстрацію

   Після натиснення кнопки “Зареєструватись”, 
ваша заявка відправляється на опрацювання.

   Під час розгляду заявки, на вказаний номер 
зателефонує менеджер для підтвердження 
введеної інформації та погодження умови 
співпраці.

   Після успішного підтвердження усіх даних вам 
на електронну адресу та мобільний телефон 
надійде сповіщення про надання доступу до 
системи.
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Вхід

   Для початку роботи у  B2B-
системі, потрібно здійснити вхід 
під своїм логіном та паролем, 
вказаними під час реєстрації.

http://b2b.tigres.ua
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   Для підтвердження входу на, 
вказаний при реєстрації, номер 
телефону буде відправлено SMS з 
кодом. 

   Введіть отриманий код у відповідне 
поле та натисніть кнопку “Увійти”. 

   У разі успішного виконання 
операції, ви буде перенаправлені на 
головну сторінку системи.

Увага! Термін дії SMS-коду 
обмежений.
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Забули пароль?

   Забули пароль, або з якихось 
причин не вдається увійти у 
систему? 

   Не проблема, спробуйте 
змінити пароль. Для цього на 
сторінці входу натисніть на 
посилання “Забули пароль?” та 
слідуйте інструкціям на екрані.

https://b2b.tigres.ua


Головна сторінка та 
основна навігація 

системи
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Меню товарів

   Якщо вам потрібно швидко 
потрапити на головну 
сторінку системи — 
натисніть на логотип Tigres у 
верхньому лівому кутку.

   Зліва розташовано меню 
товарів, яке поділене на 
категорії та бренди.

   У шапці меню розміщені 
посилання на додаткову 
інформацію.
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Основна навігація
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Як зробити замовлення?
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   Щоб зайти в каталог, оберіть певну 
категорію в меню товарів. 

   “Категорії” відображають товари
в межах певного типу продукції. 

   “Бренди” відображають різні товари 
в межах обраного бренду.

Каталог товарів



   Після вибору категорії чи бренду ви 
будете перенаправлені на сторінку 
списку продукції.

   Для зручного пошуку необхідного 
товару ви можете скористатися 
фільтром вказавши очікувану ціну, 
бренд, розмір та інші характеристики 
товару.

   Також, у каталозі ви можете змінити 
порядок сортування та кількість 
товарів відображених на одній 
сторінці.
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Список товарів



   У картці товару детально описані 
характеристики обраного товару.
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Картка товару

   Зверніть увагу на значення 
“Кількість в ящику” — це 
кількість одиниць товару, 
яку потрібно замовити, щоб 
отримати 1 ящик продукції.

   В залежності від обраного розміру чи кольору товару, — 
наявність, ціна, назва та артикул може змінюватися.
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Кошик
Додайте товар у кошик, 
натиснувши на кнопку. 

   Швидкий перегляд товарів корзини можливий 
при наведенні курсора на піктограму корзини. 
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Оформлення замовлення

Натисніть кнопку для 
оформлення замовлення.                       

   Перевірте достовірність контактної інформації та 
параметри замовлення у блоці “Ваше 
замовлення”.

Натисніть кнопку 

   При успішному створені замовлення, на екрані 
з'явиться повідомлення:
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Мій кабінет

Щоб перейти в кабінет натисніть на ім’я користувача: 

   Використовуйте навігаційне меню для перегляду  
інформації облікового запису, історії замовлень, 
списку побажань та для виходу з облікового запису.
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Обліковий запис
   В обліковому записі відображається інформація, 
яка була вказана під час реєстрації.   

   Для зміни та доповнення даних, натисніть 
на посилання “Редагувати”.
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Мої замовлення

Натисніть на замовлення для детального перегляду.

При натисканні на піктограму принтера, замовлення 
відправиться на друк.

   У цьому розділі відображається історію всіх ваших замовлень. Також тут ви можете слідкувати 
за статусом та вартістю замовлення
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Додайте товар у мої 
побажання в картці товару, 
натиснувши на кнопку. 

Для швидкого переходу на 
сторінку побажань натисніть 
на піктограму сердечка.

Список побажань
Зберігайте товари, які вам сподобались 
у “Мої побажання”, щоб не загубити 
їх і згодом придбати.

Щоб додати товар з списку побажань у корзину, 
перейдіть на сторінку обраного товару і натисніть 
на кнопку “Додати в кошик”. 
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Товари в каталозі можуть бути 
представлені у двох видах:

1. сітка 

2. список 

При відображенні товарів “Сітка” 
зручно використовувати фільтри, 
які знаходяться зліва від товарів.

СіткаДва види каталогу
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Список

У списку товарів відображені всі варіації товару. 
Варіація — це види одного товару з певним значеннями 

характеристик (колір, розмір).
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Товар з варіаціями можна додати у кошик лише тоді, коли буде відкрито список 
з варіаціями. Після додавання товару в кошик, кнопка змінюється на поле 

з кількістю товару, а також є можливістю видалити товар з кошика 



Фільтри при вигляді “Список” 
відкриваються лише після натиснення 
на кнопку
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Завантаження матеріалів
   У каталозі є функція завантаження 
зображень та даних товарів по обраній 
категорії.

   В разі необхідності завантажити 
зображення лише одного товару 
скористайтеся кнопкою “Завантажити 
зображення” на його сторінці.


