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Spørgsmål Svar 

Hvad er ePro? 
ePro er PPG's globale løsning til administration af leverandørrelationer, afholdelse af 
sourcingarrangementer og køb af indirekte varer og tjenesteydelser. Løsningen er 
hostet af Jaggaer. 

Hvad koster det 
at bruge ePro? 

Det koster ikke noget at registrere sig eller foretage transaktioner via ePro (hostet by 
Jaggaer). 

Hvordan bruger 
jeg ePro? 

Leverandører vil bruge ePro til at udføre mange interaktioner med PPG, herunder: 

 Registrering og vedligeholdelse af virksomhedens data, herunder adresse, 
bank- og kontaktoplysninger 

 Indsendelse af påkrævet onboarding-dokumentation 

 Deltagelse i sourcingarrangementer 

 Gennemgang og færdiggørelse af kontrakter om varer/tjenesteydelser 
 
Indirekte leverandører vil også bruge ePro til: 

 Vedligeholdelse af kataloger over forhandlede varer/tjenesteydelser 

 Elektronisk modtagelse og bekræftelse af indkøbsordrer (PO'er) 

 Afsendelse af fakturaer og overvågning af betalingsstatus 

Hvad er 
fordelene for 
leverandører? 

Alle leverandører: 

 Mulighed for nemt at vedligeholde og opdatere din organisations data via ePro-
portalen 

 Systemmeddelelser oplyser om udløbende certifikater, så de kan blive fornyet 
til tiden 

 Forbedrede muligheder for leverandører, der deltager i sourcingarrangementer 
eller kontraktforhandlinger 

Indirekte leverandører: 

 Elektronisk overførsel af PO'er og mulighed for at indsende fakturaer 
elektronisk via ePro-portalen 

 Synlighed i realtid af PO'er, fakturastatus og betalingsoplysninger på ét sted 

 Færre datafejl med fakturadata valideret før afsendelse, hvilket reducerer 
antallet af betalingstvister 

Hvordan 
registrerer jeg 
mig? 

 Leverandører modtager en e-mailinvitation fra PPG og Jaggaer med et link til at 
registrere sig og oprette en profil i ePro 

Hvornår skal 
jeg registrere 
mig? 

 Indirekte leverandører vil modtage invitationer til at registrere sig fra februar 
2021.  Ved modtagelse af invitationen skal leverandørerne straks registrere sig. 

 Direkte leverandører (råmaterialer) vil blive inkluderet i fremtidige 
registreringskampagner 

 Alle leverandører skal registreres, før de deltager i et sourcingarrangement, 
underskriver en ny kontrakt eller opdaterer organisationsoplysninger (f.eks. 
adresse, bank- og kontaktoplysninger) 

Hvad sker der, 
hvis jeg ikke 
registrerer mig? 

 Det er obligatorisk at registrere sig.  PPG medtager ikke leverandører i 

sourcingarrangementer eller fornyer en kontrakt, før registreringen er fuldført. 
Leverandører, der ikke registrerer sig, vil ikke kunne handle med PPG fremover. 

 


