
Najčastejšie otázky týkajúce sa prehľadu dodávateľov  

 

Otázka Odpoveď 

Čo je to ePro? 
ePro je globálne riešenie skupiny PPG na správu dodávateľských vzťahov, obstarávanie 
a nákup nepriamych tovarov a služieb. Toto riešenie je hosťované na platforme 
spoločnosti Jaggaer. 

Koľko stojí 
používanie riešenia 
ePro? 

Za registráciu alebo uskutočňovanie transakcií na portáli ePro, ktorý je hosťovaný na 
platforme spoločnosti Jaggaer, sa neplatia žiadne poplatky. 

Na čo môžem portál 
ePro využívať? 

Dodávatelia budú prostredníctvom portálu ePro vykonávať rôzne činnosti so skupinou 
PPG, okrem iného aj tieto: 

• Registrácia a uchovávanie údajov o ich organizácii vrátane adresy, bankových a 
kontaktných údajov 

• Predkladanie potrebných registračných dokladov 
• Účasť na obstarávaní 
• Kontrola a finalizácia zmlúv za tovary/služby 

 
Nepriami dodávatelia budú portál ePro zároveň používať na tieto účely: 

• Vedenie katalógov dohodnutých tovarov/služieb 
• Elektronické prijímanie a potvrdzovanie objednávok (PO) 
• Predkladanie faktúr a sledovanie stavu platieb 

Aké výhody z toho 
vyplývajú pre 
dodávateľov? 

Všetci dodávatelia: 
• Možnosť jednoduchého uchovávania a aktualizovania údajov o vašej organizácii 

prostredníctvom portálu ePro 
• Systémové upozornenia na certifikáty s končiacou platnosťou na účely včasného 

vyriešenia tohto problému 
• Vylepšené funkcie pri účasti dodávateľov na obstarávaní alebo rokovaní o 

zmluvách 
Nepriami dodávatelia: 

• Elektronický prenos objednávok a možnosť elektronického predkladania faktúr 
prostredníctvom portálu ePro 

• Prehľad o objednávkach, stave faktúr a platobných údajoch v reálnom čase a na 
jednom mieste 

• Menej chybných údajov na faktúrach vďaka overovaniu pred odoslaním a v 
dôsledku toho aj nižšia frekvencia sporov pri platbách 

Ako sa môžem 
zaregistrovať? 

• Dodávatelia dostanú prostredníctvom e-mailu od skupiny PPG pozvánku s 
odkazom na registráciu a vytvorenie profilu v portáli ePro 

Kedy sa mám 
zaregistrovať? 

• Nepriamych dodávateľov budeme v súvislosti s registráciou kontaktovať 
minimálne dva mesiace pred spustením portálu ePro 

• Do budúcich registračných kampaní budú zahrnutí priami dodávatelia 
(dodávatelia surovín) 

• Všetci dodávatelia sa budú musieť zaregistrovať ešte pred účasťou na 
obstarávaní, podpísaním novej zmluvy alebo aktualizáciou informácií o 
organizácii (napr. adresa, bankové či kontaktné údaje) 

Čo ak sa 
nezaregistrujem? 

• PPG neumožní dodávateľom, ktorí sa ešte nezaregistrovali, účasť na 
obstarávaní ani im nepredĺži zmluvu. Dodávatelia, ktorí sa nezaregistrujú, 
nebudú so skupinou PPG môcť v ďalej podnikať. 

 


