Hitri referenčni priročnik
Preverjanje stanja plačila računov
Dobavitelji, ki oddajo račune podjetju PPG prek portala ePro, imajo možnost preverjanja stanja teh
računov na portalu.
 To velja samo za račune, izdane za naročilnice, ki se začnejo z "EPO" (na primer EPO00234567).
 Če se vaša številka naročilnice začne z ESPO ali EOPO, so bila ta naročila plačana s kreditno
kartico in zanje na portalu ne bo prikazano stanje plačila.
 Če se vaša številka naročilnice začne z drugačnim zaporedjem črk/številk, to ni naročilnica
ePro. Obrnite se na oddelek za obveznosti iz poslovanja, da preverite stanje plačila računov
za naročila, ki se ne začnejo z "EPO"
o Seznam stikov oddelka za obveznosti iz poslovanja za regijo EMEA
o Seznam stikov oddelka za obveznosti iz poslovanja za regijo USCA
Kje si lahko ogledate stanje računa?
V levem navigacijskem meniju izberite Orders (Naročila) – Sales Invoices (Izdani računi) – Search
for Sales Invoices (Poišči izdane račune).
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1. Sistem bo prikazal celoten seznam
računov, oddanih preko portala. Vnesite
določeno številko računa v vrstici Quick
search (Hitro iskanje) ali uporabite filtre,
da zmanjšate število rezultatov na tiste,
ki jih želite pregledati.
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2. Poiščite Pay Status (Stanje plačila) za račun.

Hitri referenčni priročnik
Preverjanje stanja plačila računov
Pojasnila stanja plačila
Obstajajo štiri možne možnosti stanja plačila:
Možnosti

Kaj pomeni?

Račun je v poteku dela ePro zaradi enega od številnih
možnih razlogov. Na primer:
 Podjetje PPG še ni prejelo blaga/storitev
V obdelavi
 Lastnik naročilnice ni pregledal/odobril računa
 Obstaja druga težava, ki jo je treba odpraviti, preden se
lahko račun obdela (na primer: na račun je bila dodana
vrstica, ki ni iz naročilnice)

Preklican

Vlagatelj PPG (lastnik
naročilnice)

Račun je bil zavrnjen v portalu ePro. V nekaterih primerih
lahko AP zavrne račune in jih ponovno obdela ročno. Vendar Vlagatelj PPG (lastnik
to običajno pomeni, da je prišlo do težave z računom in ga je naročilnice)
treba popraviti in ponovno predložiti.
Račun je objavljen in bo sproščen v plačilo v skladu s pogoji
za dobavitelja.

Plačljiv

Na koga se obrniti z
vprašanji?

Prosimo, upoštevajte: Datum plačila se izračuna iz datuma
računa, vnesenega na portalu, ne iz datuma računa v
dokumentu PDF, zato poskrbite, da ste vnesli pravilen datum
računa.

Plačilni pogoji? se
obrnite na vlagatelja
PPG ali kupca
Zapadlo plačilo?
Obrnite se na oddelek
za obveznosti iz
poslovanja

Računi s stanjem Paid (Plačano) označujejo, da so bila
sredstva razdeljena in Payment date (Datum plačila) je
vključen v portalu.

Plačano
Prosimo, upoštevajte:
 ACH ali bančno nakazilo – lahko traja nekaj dni po datumu
plačila, da bo vidno v vašem računu
 Plačila s čekom lahko trajajo 5–7 dni od datuma plačila, da
prispejo na naslov za nakazilo

Obrnite se na oddelek
za obveznosti iz
poslovanja

