
Návod k obsluze nového B2B portálu (e-shopu a věrnostního programu) R+F určený pro zákazníky 

Naše společnost připravila novou verzi B2B nákupního portálu pro své registrované zákazníky.  

Nový systém slučuje B2B portál a Věrnostní program. Je zde možné sledovat, jak svým nákupem 

získáváte body a můžete je ihned i čerpat, aniž byste museli přepínat do jiného prostředí. 

Zde je několik instrukcí, jak do systému přejít, jak se přihlásit a jak jej používat: 

1. Nový portál naleznete na známé adrese https://b2b.r-f.cz/ 

2. Pro hladký přechod do nového systému jsme pro Vás připravili: 

a. Přístupové údaje do nového B2B portálu jsou shodné s těmi ze starého, tzn. platí 

vaše stávající uživatelské jméno a heslo. 

b. Přístupové údaje do věrnostního programu jsou nově spojeny s přístupy do B2B a 

proto pokud jste zároveň používali i Věrnostní program, postačí přihlášení do B2B a 

Věrnostní program bude dostupný z horní lišty pod odkazem Věrnostní program. 

c. Pokud jste jen uživateli Věrnostního programu, potom Váš účet i body byly přesunuty 

do nového systému a nabídka Věrnostního programu bude dostupná pod výše 

uvedeným odkazem a zbývající část portálu bude jen katalog zboží R+F, stejně jako 

pro ostatní nepřihlášené uživatele. Pro aktivaci Vašeho účtu ve Věrnostním 

programu bude nutné si na začátku provést zadání nového hesla. Níže uvedeme 

instrukce k resetu hesla podrobněji (bod.13). Uživatelské jméno bude nově ve 

formátu IČ/uživatelské_jméno. 

3. Do nového systému budou přenesena veškerá zákaznická nastavení – kontaktní osoby, místa 

dodání a zákazníci zákazníků. Bude převedena historie objednávek, faktur i pohledávek tak, 

jak jste na to zvyklí.  

4. V novém systému můžete procházet katalog, editovat své kontakty, přidat si logo, můžete 

vytvářet košíky podobně jako v současném systému a zadat objednávku. Zlepšili jsme systém 

nabídek pro vaše zákazníky. Systém reaguje stejně jako ten původní, budete dostávat stejná 

potvrzení a stejné dokumenty jako tomu bylo doposud. 

  

https://b2b.r-f.cz/


5. Přihlášení provedete kliknutím na odkaz přihlášení v pravém horním rohu se stejným 

uživatelským jménem a heslem: 

 

 
 

 
 

6. Pokud si pamatujete heslo, pokračujte rovnou na bod 7. Pokud si heslo nepamatujete, např. 

pokud ho máte uložené v prohlížeči a nevíte jej, tak ho vyhledejte v prohlížeči např. pro 

Chrome Nastavení/Automatické vyplňování/Hesla 

 

 
 



 

Nebo využijte možnost si zadat nové heslo: 

 

 
 

Vyplňte vaše uživatelské jméno a váš email: 

 

 

 
 

 



 

Vzápětí vám přijde do emailu oznámení o možnosti si zadat nové heslo: 

 

Dobrý den, 

pro nastavení nového hesla pokračujte prosím následujícím odkazem: 

https://b2b.r-f.cz/portal/nastavit-heslo/745ef76a9c68290a3be3a9dee9270e86 

Přejeme hezký den, 

E-shop Richter + Frenzel 

 

Kliknutím na odkaz v emailu budete přesměrováni na formulář se zadáním nového hesla, 

uživatelské jméno bude předvyplněné, vy doplníte jen email a opakovaně nové heslo: 

 

 
 

Opět dostanete email s potvrzením: 

 

Dobrý den, 

Vaše nové heslo bylo nastaveno, nyní se můžete přihlásit. 

https://b2b.r-f.cz 

 

Klikněte na link v mailu Přihlásit a dostanete se na standardní přihlašovací stránku. 

 

 
 

https://b2b.r-f.cz/


7. Po přihlášení se dostanete na hlavní stranu. Nahoře je menu obsahující nastavení účtu, 

seznamy vašich dokladů, věrnostní program, dokumenty ke stažení a kontaktní informace.  

Po levé straně je katalog zboží. Podoba se starým portálem je zjevná, prioritou pro nás byla 

snadná orientace, na kterou jste ze současného portálu zvyklí. 

 

 

 
 

8. V katalogu vyberete zboží a umístíte do košíku – způsobů je několik, ideálně přímým zadáním 

počtu a enterem: 

 

 

  



 

9. A pokračujete do košíku např. kliknutím na Zobrazit košík: 

 

 
 

 

  



10. Dále postupujete do prvního kroku objednávky přes tlačítko Objednat a vyplníte parametry 

objednávky: 

 

 
 

11. A pokračujete na 2. krok objednávky – potvrzení – zkontrolujete dostupnost a objednávku 

potvrdíte a odešlete. 

 

 
 

  



12. Za účelem vytváření nabídky pro Vaše zákazníky je k dispozici systém Nabídek. 

Rozpracovanou objednávku můžete převést na Nabídku a tu si uložit jako PDF a poslat ji 

svému zákazníkovi. Následně jí můžete překlopit do Objednávky a objednat. 

 

 
 

 

  



 

13. Postup zadání nového hesla pro uživatele jen Věrnostního programu, kterým bude původní 

účet zrušen, body budou převedeny a účet bude založen nový. 

Do kontaktního emailu, který máte registrovaný u R+F, dostanete po 9.5. email s oznámením 

o nově vytvořeném účtu v systému B2B. Např. takto: 

 

Dobrý den, 

 

Váš B2B účet byl vytvořen. Pro nastavení hesla pokračujte prosím následujícím odkazem: 

 

https://b2b.r-f.cz/portal/nastavit-heslo/9812a5fbe97533dcea005671c6f1sdfgsd00 

 

Přejeme hezký den, 

 

E-shop Richter + Frenzel 

 

Kliknutím na odkaz v mailu se dostanete na registrační stránku s výzvou o zadání 

uživatelského jména a nového hesla. Bude předvyplněno vaše uživatelské jméno, jež jste 

používali u starého systému. Pro kontrolu vyplníte Váš kontaktní email a potvrdíte si nové 

heslo.  

Upozorňujeme, že uživatelské jméno bude nově ve formátu IČ/uživatelské_jméno. 

 

 
 

Následně Vám dorazí email, který potvrdí, že účet byl aktivován. Vy se můžete přihlásit. 

Např. takto (pod textem „přihlásit“ bude přímo odkaz na přihlášení): 

 

Dobrý den, 

 

Vaše nové heslo bylo nastaveno, nyní se můžete přihlásit. 

 

https://b2b.r-f.cz 

 



14. A nyní je vše připraveno. Do Věrnostního programu se dostanete výběrem v horním menu 

Věrnostní program/Odměny a čerpání bodů probíhá formou vybírání zboží do košíku, 

vyplněním a odesláním objednávky: 

 

 
 

 


