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Kérdés Válasz 

Mi az ePro? 
az ePro a PPG globális megoldása a beszállítói kapcsolatok kezelésére, beszerzési 
események lebonyolítására, valamint a közvetett áruk és szolgáltatások vásárlására. 
Az ePrót a Jaggaer üzemelteti. 

Mennyibe kerül 
az ePro 
használata? 

Nincs regisztráció vagy tranzakció az ePro-n keresztül (üzemeltető: Jaggaer). 

Hogyan fogom 
használni az 
ePro-t? 

A beszállítók az ePrót a PPG-vel folytatott sok interakció végrehajtására használhatják, 
többek között a következőkhöz: 

 Vállalatuk adatainak nyilvántartása és karbantartása, ideértve a címet, a banki 
és elérhetőségi adatokat 

 A szükséges felvételi dokumentáció benyújtása 

 Beszerzési eseményeken történő részvétel 

 Az árukra/szolgáltatásokra vonatkozó szerződések felülvizsgálata és 
véglegesítése 

 
A közvetett beszállítók az ePrót a következőkre is felhasználják: 

 Megegyezés szerinti áruk/szolgáltatások katalógusainak karbantartása 

 Megrendelések (PO-k) elektronikus fogadása és nyugtázása 

 Számlák benyújtása és a fizetési állapot nyomon követése 

Milyen 
előnyökkel jár a 
beszállítók 
számára? 

Minden beszállító: 

 Lehetőség a szervezet adatainak egyszerű karbantartására és frissítésére az 
ePro portálon keresztül 

 A rendszerértesítések a lejáró tanúsítványokra figyelmeztetnek, így ezek 
időben megoldhatók 

 A beszerzési eseményeken vagy szerződéstárgyalásokon részt vevő 
beszállítók kibővített képességei 

Közvetett szállítók: 

 A termelői szervezetek elektronikus továbbítása és a számlák elektronikus 
benyújtásának lehetősége az ePro portálon keresztül 

 A termelői szervezetek valós idejű láthatósága, a számla állapota és a fizetési 
információk, mindez egy helyen 

 Kevesebb adathiba a benyújtás előtt hitelesített számlaadatok esetében, ezzel 
csökkentve a fizetési viták számát 

Hogyan 
regisztrálhatok? 

 A beszállítók e-mail-meghívót kapnak a PPG-től és a Jaggaertől, amely linket 
tartalmaz az ePróban történő regisztrációhoz és a profil létrehozásához 

Mikor kell 
regisztrálnom? 

 A közvetett szállítók 2021 februárjától kapnak meghívást a regisztrációra.  A 
meghívó kézhezvételekor a szállítóknak azonnal regisztrálniuk kell. 

 A közvetlen beszállítókat (alapanyagokat) a jövőbeni regisztrációs 
kampányoknak is részesei lesznek 

 Minden beszállítónak regisztrálnia kell magát, mielőtt részt vesz egy beszerzési 
eseményen, új szerződést ír alá vagy frissíti a szervezeti adatait (pl.: cím, banki 
adatok, elérhetőségek) 
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Mi történik, ha 
nem 
regisztrálok? 

 A regisztráció kötelező. A PPG a regisztráció befejezéséig nem vonja be a 

beszállítókat a beszerzési eseményekbe, és nem hosszabbít meg a 
szerződéseket sem. Azok a beszállítók, akik nem regisztrálnak, a továbbiakban 
nem folytathatnak üzleti kapcsolatot a PPG-vel. 

 


