
Stručná referenční příručka 
Kontrola stavu úhrady faktur 
 

 

Dodavatelé, kteří odesílají společnosti PPG faktury prostřednictvím portálu ePro, mají možnost 
zkontrolovat stav těchto faktur přímo na portálu.   

 To se týká pouze faktur vystavených k objednávkám začínajícím na „EPO“ (například EPO-
00234567).  

 Pokud číslo vaší objednávky začíná na ESPO nebo EOPO, byly tyto objednávky zaplaceny 
prostřednictvím kreditní karty a na portálu se u nich nezobrazí stav platby. 

 Pokud číslo objednávky začíná jinou posloupností písmen/čísel, nejedná se o objednávku ze 
systému ePro.  Kontaktujte prosím oddělení Accounts Payable a zkontrolujte stav úhrady 
faktur pro objednávky, které nezačínají na „EPO“ 

o Seznam kontaktů pro oblast EMEA 
o Seznam kontaktů pro oblast USCA 

  
Kde si zobrazit stav faktury? 

 
V levém navigační nabídce vyberte možnost Orders (Objednávky) – Sales Invoices (Prodejní 
faktury) – Search for Sales Invoices (Vyhledat prodejní faktury) 
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1. Systém zobrazí úplný seznam faktur 
odeslaných prostřednictvím portálu.  
Zadejte konkrétní číslo faktury na liště 
Quick search (Rychlé vyhledávání) 
nebo pomocí filtrů omezte výsledky na 
ty, které si chcete prohlédnout. 
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2. Vyhledejte Pay Status (Stav platby) pro fakturu. 

https://corporate.ppg.com/getmedia/e6f5fa80-b6f3-4457-95db-767690a5aadd/PPG-EMEA-AP-Support-Contacts
https://corporate.ppg.com/getmedia/9a0cdefb-0da6-4fb9-863f-97693b9e28b1/AP-Support-Contact-List.pdf
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Vysvětlení stavů platby 
 

K dispozici jsou 4 možnosti stavu platby: 

Možnosti Co to znamená? 
Na koho se obrátit 
s dotazy? 

Probíhá 
zpracování 

Faktura je v pracovním postupu v systému ePro z jednoho 
z mnoha možných důvodů.  Například: 

 Zboží/služby dosud nebyly společností PPG přijaty 

 Vlastník objednávky fakturu nezkontroloval/neschválil 

 Před zpracováním faktury je třeba opravit jiný problém 
(například: do faktury byl přidán řádek jiný než 
objednávkový) 

Žadatele ze 
společnosti PPG 
(vlastník objednávky) 

Zrušená 

Faktura byla systémem ePro zamítnuta.  V některých 
případech může oddělení AP faktury odmítnout a zpracovat 
je znovu ručně.  Obvykle to však znamená, že s fakturou byl 
nějaký problém a je třeba ji opravit a znovu odeslat.   

Žadatele ze 
společnosti PPG 
(vlastník objednávky) 

Splatná 

Faktura je zaúčtována a odeslána k úhradě podle podmínek 
dodavatele. 
 
Poznámka: Datum platby se počítá z data faktury zadaného 
na portálu, nikoliv v dokumentu PDF, proto se ujistěte, že 
jste zadali správné datum faktury. 

Platební podmínky? 
kontaktujte žadatele 
nebo nákupčího ze 
společnosti PPG 
 
Platba po splatnosti?  
Kontaktujte oddělení 
Accounts Payable 

Uhrazená 

Faktury se stavem Paid (Uhrazená) značí, že byly odeslány 
finanční prostředky, a na portálu je uvedeno Payment date 
(Datum platby).  

 
Poznámka: 
 

 ACH (Automatizovaný clearingový systém) nebo 
bezhotovostní převod – může trvat několik dní od data 
platby na váš účet 

 Platba šekem může trvat 5–7 dní od data platby, než 
dorazí na adresu poukazu. 

 

Kontaktujte oddělení 
Accounts Payable 
 

 
 


