
Portál dodávateľov PPG

Registrácia a aktivácia účtu



Krok 1: Prihláste sa pomocou 

odkazu uvedeného v e-maile s 

pozvánkou

• Ak chcete zobraziť e-mail v miestnom jazyku, 

vyberte jazyk z tabuľky v hornej časti e-mailu 

• Kliknite na tlačidlo Register Now 

(Zaregistrovať sa teraz)
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Krok 2: Pokračujte v registrácii
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• V pravom hornom rohu vyberte iný jazyk na 

dokončenie registrácie podľa potreby

• Kliknite na tlačidlo Continue with 

Registration (Pokračovať v registrácii)



Krok 3: Vytvorte účet
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• Skontrolujte oznámenia ohľadom súkromia

• Zadajte svoje First Name (krstné meno) a

Last Name (priezvisko)

• Zadajte svoje Phone Number (telefónne 

číslo)

• Vyberte si Preferred Time Zone 

(preferované časové pásmo)

• Zadajte svoj e-mail

• Zadajte Password (heslo)

• Znova zadajte Password (heslo)

• Prečítajte si a prijmite podmienky

• Kliknite na tlačidlo Create Account (Vytvoriť 

účet)



Krok 4: Vitajte

• Prihláste sa do svojho nového účtu

• Zadajte svoje heslo

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)

• Na stránke Vitajte v registrácii dodávateľa 

kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)

Poznámka: Zelené zaškrtnutie v ľavej ponuke 

znamená, že časť obsahuje všetky zadané 

požadované informácie. Pre istotu si však vždy 

skontrolujte voliteľné informácie, či ste ich zadali 

podľa potreby.

Ak je zobrazený sivý trojuholník, kliknite na názov 

časti, aby ste sa vrátili späť a doplnili všetky 

chýbajúce požadované údaje.
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• Kliknite na ? v pravom hornom rohu pre pomoc na stránke

• Kliknite na ? vedľa názvu poľa pre ďalšie podrobnosti



Krok 5: Prehľad spoločnosti

Vyplňte údaje v časti Company Overview (Prehľad 

spoločnosti):

• Vyplňte povinné polia v časti Company Overview 

(Prehľad spoločnosti): 

o Country of Origin* (Krajina pôvodu*) –

krajina, kde sa nachádza vaša spoločnosť. 

Tým sa určia dodatočné informácie, ktoré 

môžu byť požadované a ktoré sa objavia v 

časti Doplňujúce otázky

o Does your business have a DUNS number?* 

(Má vaša firma číslo DUNS?*) – deväťmiestny 

identifikátor firmy vydaný spoločnosťou Dun & 

Bradstreet

o Legal Structure* (Právna štruktúra*) –

štruktúra obchodného vlastníctva alebo forma 

podnikania; medzi možnosťami nájdete 

spoločnosti s ručením obmedzeným, 

partnerstvá, živnosti, korporácie atď.

o Tax ID Number* (DIČ*) 

• Podľa potreby vyplňte ľubovoľné voliteľné informácie

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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• Kliknite na ? v pravom hornom rohu pre pomoc na stránke

• Kliknite na ? vedľa názvu poľa pre ďalšie podrobnosti



Krok 6: Údaje o podniku

Vyplňte údaje v časti Business Details (Údaje o 
podniku):

• Vyplňte povinné polia v časti Business Details 
(Údaje o podniku): 

o Commodity Codes* (Kódy komodít*) –
kód, ktorý identifikuje typ tovaru alebo 
služby, ktorú vaša spoločnosť poskytuje

o Please select any currencies supported 
by your organization* (Vyberte všetky 
meny podporované vašou organizáciou*) 
– kliknite na Edit (Upraviť) a potom vyberte 
všetky vyhovujúce možnosti

o Is your company involved in any of the 
following activities?* (Je vaša 
spoločnosť zapojená do niektorej z 
nasledujúcich aktivít?*) – kliknite na Edit 
(Upraviť) a potom vyberte všetky 
vyhovujúce možnosti

• Podľa potreby vyplňte ľubovoľné voliteľné 
informácie

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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• Kliknite na ? v pravom hornom rohu pre pomoc na stránke

• Kliknite na ? vedľa názvu poľa pre ďalšie podrobnosti



Krok 7: Adresy

Vyplňte údaje v časti Addresses (Adresy):

• Kliknite na tlačidlo Add Addresses (Pridať adresy)

• Vyplňte povinné údaje v časti Address Details (Údaje o 
adrese):

o What would you like to label this address?* (Ako chcete 
túto adresu pomenovať?*) – pomenovanie adresy, napr. 
centrála, pobočka v Houstone

o Which of the following business activities take place at 
this address? (Ku ktorým z nasledujúcich obchodných 
aktivít na tejto adrese dochádza?) (vyberte všetky 
vhodné možnosti)* – možnosti: príjem objednávok, príjem 
platieb atď.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address?* (Akou formou chcete od nás 
dostávať objednávky na túto adresu?*) – napr. e-mailom

o Country* (Krajina*) – krajina na adrese

o Address Line 1* (Riadok adresy 1*) – názov/číslo ulice

o City* (Mesto*) – mesto na adrese

o Contact Label* (Označenie kontaktu*) – označenie 
primárneho kontaktu

o First Name* (Meno*) – meno primárneho kontaktu

o Last Name* (Priezvisko*) – priezvisko primárneho kontaktu

o Email* (E-mail*) – e-mailová adresa primárneho kontaktu

o Phone* (Telefón*) – telefónne číslo primárneho kontaktu

• Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny)

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Dodávatelia sú povinní uviesť primárnu aj platobnú adresu, a 

to aj v prípade, že sú tieto adresy rovnaké.



Vyplňte údaje v časti Contacts (Kontakty):

• Kliknite na tlačidlo Add Contact (Pridať 
kontakt)

• Vyplňte povinné polia v časti Contact 
Details (Kontaktné údaje): 

o Contact Label* (Označenie kontaktu*) 
– konkrétna skupina, do ktorej kontakt 
patrí (napr. poskytovateľ služieb)

o First Name* (Meno*) – meno kontaktu

o Last Name* (Priezvisko*) – priezvisko 
kontaktu

o Email* (E-mail*) – e-mailová adresa 
kontaktu

o Phone* (Telefón*) – telefónne číslo 
kontaktu

• Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť 
zmeny)

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Každý záznam adresy musí mať priradený kontakt. Môže ísť 

vždy o rovnaký kontakt.

Krok 8: Kontakty



Vyplňte údaje v časti Diversity (Rôznorodosť):

• Kliknite na tlačidlo Add Diversity 

Classification (Pridať klasifikáciu 

diverzity)

• Vyberte uplatniteľné možnosti v časti 

Small Business Status and Diversity 

Classification (Status malého podniku 

a klasifikácia diverzity)

• Kliknite na tlačidlo Done (Hotovo)

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Na základe vybranej klasifikácie (klasifikácií) sa zobrazia 

ďalšie polia, aby bolo možné nahrať príslušné certifikáty.

Krok 9: Rôznorodosť



Vyplňte údaje v časti Insurance (Poistenie):

• Kliknite na tlačidlo Add Insurance 
(Pridať poistenie)

• Vyberte uplatniteľné poistenie

• Vyplňte povinné údaje v časti Insurance 
(Poistenie):

• Policy Number* (Číslo poistky*)

• Insurance Limit* (Poistný limit*)

• Expiration Date* (Dátum vypršania*)

• Insurance Provider* (Poskytovateľ 
poistenia*)

• Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť 
zmeny)

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Pomocou tlačidla Add Insurance (Pridať poistenie) si vyberiete 

typy pripoistení a vyplníte požadované údaje.

Krok 10: Poistenie



Krok 11: Informácie o platbe
Vyplňte údaje v časti Payment Information 
(Informácie o platbe):

• Kliknite na tlačidlo Add Payment Information 
(Pridať informácie o platbe) a vyberte si jednu z 
možností: Priamy vklad, kreditná karta, šek atď.

• Vyplňte povinné údaje Payment Details 
(Platobné údaje) v závislosti od typu platby, ktorý 
vyberiete (napr. priamy vklad (ACH))

o Payment Title* (Názov platby*) – názov platby

o Country* (Krajina*) – krajina platby

o Payment Type* (Typ platby*) – predvolený na 
základe predchádzajúceho výberu

o Remittance Address* (Platobná adresa*) – k 
dispozícii je výber z predtým vytvorených adries

o Electronic Remittance Email* (E-mail na 
elektronické prevody*) – e-mail na prijímanie 
informácií o prevode

o Currency* (Mena*) – platobná mena

• Vyplňte povinné údaje v poli Bank Account 
(Bankový účet):

o Country* (Krajina*) – krajina bankového účtu

o Bank Name* (Názov banky*) – názov banky, v 
ktorej máte bankový účet

o Account Holder's Name* (Meno majiteľa účtu*) –
meno a priezvisko majiteľa účtu

o Account Type (Typ účtu*) – napr. bežný, sporiaci

• Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť zmeny)
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Priamy vklad je preferovaným spôsobom platby v skupine 

PPG.  

Na základe krajiny, v ktorej banka sídli, sa požadujú 

relevantné údaje o bankovom účte.



Krok 11: Informácie o platbe 

(pokračovanie)

Vyplňte povinné údaje v časti Additional 

Questions (Dodatočné otázky):

• Pridajte bankové/platobné doklady

o Pre dokument 1* kliknite na Select file 

(Vybrať súbor) a nahrajte dokumentáciu

o Pre dokument 2* kliknite na Select file 

(Vybrať súbor) a nahrajte dokumentáciu

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Krok 12: Daňové informácie

Vyplňte údaje v časti Tax Information (Daňové 

informácie):

• Kliknite na tlačidlo Add Tax Document 

(Pridať daňový dokument)

• Vyplňte povinné údaje v poli „Tax Document 

(Daňový dokument)“:

o Tax Type* (Typ dane*) – napr. W-9

o Tax Document Name* (Názov 

daňového dokumentu*) – názov 

dokumentu

o Kliknite na tlačidlo Save Changes 

(Uložiť zmeny)

• Kliknite na tlačidlo Save Changes (Uložiť 

zmeny)
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Niektoré predvolené možnosti daňového dokumentu sa môžu 

zobrazovať na základe krajiny uvedenej v adrese dodávateľa.



Krok 12: Daňové informácie 

(pokračovanie)

Ak požadovaný daňový dokument nie je 

uvedený v časti Add Tax Document (Pridať 

daňový dokument), vyplňte Additional 

Questions (Doplňujúce otázky):

o Other Tax Document Types* (Iné 

typy daňových dokumentov*) –

kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť)

o Vyberte požadované možnosti

• Kliknite na tlačidlo Done (Hotovo)

• Kliknite na tlačidlo Select file (Vybrať 

súbor) na nahratie dokumentácie

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Niektoré predvolené možnosti daňového dokumentu sa môžu 

zobrazovať na základe krajiny uvedenej v adrese dodávateľa.



Krok 13: Súlad

Vyplňte údaje v časti Compliance (Súlad):

• Kliknite na odkaz na každú zásadu, pozorne si 
ju prečítajte a potom vyberte Yes (Áno) alebo 
No (Nie) na označenie súladu

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Globálny kódex správania 
dodávateľa spoločnosti PPG*) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Zásady udržateľnosti dodávateľa 
spoločnosti PPG*) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements(Požiadavky na 
kvalitu dodávateľa automobilových 
náterov spoločnosti PPG*)

• Skontrolujte informácie v časti Data Privacy 
(Ochrana osobných údajov) a odpovedzte na 
súvisiace otázky

• Skontrolujte informácie v časti Certificates 
(Certifikáty) a odpovedzte na súvisiace otázky

• Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej)
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Niektoré možnosti zásad sa môžu zobraziť na základe krajiny 

adresy dodávateľa.



Krok 14: Osvedčenie a odoslanie

Zelené zaškrtnutie v ľavej ponuke znamená, že v 

každej časti boli zadané všetky požadované 

informácie.

• Vyplňte údaje v časti Certify & Submit 

(Osvedčenie a odoslanie):

o Preparer’s Initials* (Iniciály prípravcu*) 

– iniciály mena a priezviska, napr. BF

o Preparer’s Name* (Meno prípravcu*) –

meno a priezvisko

o Preparer’s Title* (Titul prípravcu*) –

napr. Vlastník

o Preparer’s Email Address* (E-mailová 

adresa prípravcu*) – e-mailová adresa

o Certification* (Osvedčenie*) –

zaškrtávacie políčko na potvrdenie 

presnosti informácií

• Kliknite na tlačidlo Submit (Odoslať)

• Dostanete e-mailové upozornenie , že 

onboarding je dokončený
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Ak sú informácie neúplné, zobrazí sa varovná správa 

zobrazujúca časť, ktorá si vyžaduje pozornosť.


