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Informacje ogólne: Faktury przesyłane do PPG w portalu Jaggaer wymagają numeru zamówienia.  Dostawcy są 
zobowiązani do tworzenia faktur na podstawie zamówienia (nazywanego w portalu zamówieniem sprzedaży).  Do 
zgłoszenie elektronicznego wymagane jest dołączenie faktury w formacie PDF, jednak podstawą do zapłaty będą 
przekazane PPG dane do faktury wprowadzone i przesłane za pośrednictwem portalu.  Dlatego przed przesłaniem 
sprawdź poprawność danych we wszystkich polach.  Uwaga:  Utworzenie faktury z zamówienia sprzedaży spowoduje 
domyślne ustawienie kwoty faktury jako całkowitej kwoty zamówienia.  Jeśli nie chcesz rozliczać całego 
zamówienia, musisz zaktualizować kwotę faktury przed jej przesłaniem. 

 
Tworzenie faktury 
 

1. Zacznij od przejścia do swoich zamówień 
Orders (Zamówienia) > Sales Orders 
and Shipments (Zamówienia 
sprzedaży i wysyłki) > Search for 
Sales Orders (Wyszukiwanie 
zamówień sprzedaży). 

  

2. Kliknij link do zamówienia sprzedaży 
(zamówienia), które chcesz 
zafakturować 

               
3. W prawym górnym rogu znajduje się 

pole wyboru ze strzałką w dół.  Kliknij 
strzałkę i wybierz „Create Invoice” 
(Wystaw fakturę), następnie kliknij Go 
(Dalej).  

  

 
Ważne: Zwróć uwagę na te kluczowe pozycje na ekranie wprowadzania faktury.  
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4. Przełącz na Detailed (Szczegóły), aby dodać do faktury podatki i/lub koszty wysyłki.  
Szczegółowe informacje o doliczeniu podatku, wysyłce i obsłudze są podane poniżej. 

5. Fakturę PDF należy dodać z poziomu tego menu, w przeciwnym razie pojawi się błąd 
i faktura nie będzie mogła zostać przesłana. 

6. Nie dodawaj obrazów faktur w tym miejscu.  Te załączniki są dokumentami 
zapasowymi/dodatkowymi.  Obraz faktury (PDF) musi zostać przesłany za pomocą 
opcji Add Invoice Image (Dodaj obraz faktury) z listy rozwijanej.   
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Po dodaniu Obrazu faktury wprowadź dane do faktury.  Aby zapobiec utracie wprowadzonych 
zmian, możesz zapisywać swoje postępy w dowolnym momencie. 
 

 
 

 
Dodawanie podatków, wysyłka i obsługa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wprowadzeniu podatków, wysyłki i obsługi przewiń w dół do sekcji Pozycja, aby edytować 
kwotę/ilość do zafakturowania w każdym wierszu.  Faktura będzie domyślnie zawierała całą 
ilość/kwotę z zamówienia, więc ważne jest zmodyfikowanie każdego artykułu w wierszu, aby 
upewnić się, że faktura jest poprawna, zanim zostanie przesłana. 
 

8. Jeśli widok wprowadzania faktury 
ustawiony jest w trybie Prosty, 
kliknij pole wyboru na dole sekcji, 
aby wyświetlić pola dla Tax 
(Podatek), Shipping (Wysyłka) 
oraz Handling (Obsługiwanie). 

 

7. Przejdź do Invoice Number (Numer faktury) oraz Invoice Date 
(Data wystawienia faktury).  
 
Termin płatności jest określany na podstawie daty wystawienia 
faktury wprowadzonej w portalu, a nie daty widniejącej na obrazie 
PDF. 
 
Aby znaleźć informacje o terminach płatności, zapoznaj się z 
Krótkim przewodnikiem dotyczącym statusu płatności, który 
można znaleźć w Centrum informacji dla dostawców. 
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9. W tych polach wprowadź 
obowiązujący podatek, wysyłkę i 
obsługę.  NIE wprowadzaj ich 
jako osobnej pozycji na fakturze. 
 

                          
 
Sum of All (Suma 
wszystkich) – sumuje 
kwoty wprowadzone w 
poszczególnych wierszach. 
 
Weighted (Ważone) – 
nalicza do artykułów w 
wierszu podatek i koszty 
wysyłki na podstawie 
wartości w dolarach. 
 
Equally (Jednakowe) – 
przypisuje tę samą kwotę do 
każdej linii. 
 
Typowym postępowaniem 
jest wprowadzanie podatku, 
wysyłki i obsługi tylko na 
poziomie nagłówka przy 
użyciu opcji ważonej. 
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Zmiany artykułów w wierszu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprawdzanie błędów i ostrzeżeń 
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10. Zmodyfikuj każdy wiersz, aby podać kwotę lub ilość do rozliczenia na bieżącej fakturze.   
11. Ta ikona wskazuje, że wiersz został anulowany.  Anulowane wiersze nie powinny być fakturowane.   
12. Kliknij pole wyboru po prawej stronie wiersza, jeśli chcesz usunąć wiersz z bieżącej faktury (dotyczy to 

anulowanych wierszy lub dowolnego wiersza, który nie powinien być fakturowany z zamówienia). 
13. Kliknij małą strzałkę w dół i wybierz Remove Selected Items (Usuń wybrane elementy).  W ten sposób 

na bieżącej fakturze zostaną rozliczone tylko prawidłowe wiersze.  

Przed kliknięciem Zakończ w celu przesłania faktury, sprawdź wszystkie 
Błędy (czerwony) i Ostrzeżenia (żółty) wymienione na liście.  Aby 
możliwe było wysłanie faktury, błędy muszą zostać poprawione.  
Ostrzeżenia nie uniemożliwiają przesłania faktury, ale wskazują 
okoliczności, które mogą opóźnić płatność za fakturę. 
Przykład: Fakturowanie anulowanego wiersza spowoduje zatrzymanie 
faktury do weryfikacji i korekty przez PPG. 
Przykład: Osoba kontaktowa w PPG musi wystawić paragon 
(potwierdzenie dostarczenia towaru/usługi) w celu opłacenia faktury. 
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Dodatkowa funkcja fakturowania 

 
Wiadomość 
 

 
 
 
Tworzenie not kredytowych 
Noty kredytowe powinny być tworzone bezpośrednio z poziomu faktury, która ma zostać 
zaksięgowana.   
Przejdź do listy faktur. 

 
 
Wybierz odpowiednią fakturę. 

 
 
Z rozwijanego menu wybierz Create Credit Memo (Utwórz notę kredytową). 

 
 

Osoby kontaktowe w PPG 
mogą wysyłać wiadomości w 
ramach faktury.  W zakładce 
Messages (Wiadomości) 
wyświetlane są wszelkie 
komunikaty dla każdej 
faktury.  Kliknij znak +, aby 
odpowiedzieć lub wysłać 
wiadomości do osoby 
kontaktowej w PPG. 

Dla rozszerzonych zamówień zakupu, 
które są rozliczane wielokrotnie, użyj opcji 
Copy to new invoice (Skopiuj do nowej 
faktury).  Pamiętaj tylko o 
zaktualizowaniu dat faktur, kwot, 
podatków, wysyłki i obsługi! 

 
 


