
Stručný sprievodca 
Skontrolujte stav platby faktúr 
 

 

Dodávatelia, ktorí predkladajú faktúry spoločnosti PPG prostredníctvom portálu ePro, majú možnosť 
skontrolovať stav týchto faktúr na portáli.   

 Toto sa vzťahuje len na faktúry vystavené na nákupné objednávky začínajúce „EPO“ 
(napríklad EPO-00234567).  

 Ak vaše číslo objednávky začína názvom ESPO alebo EOPO, tak tieto objednávky boli 
zaplatené kreditnou kartou a na portáli sa nezobrazuje stav platby. 

 Ak vaše číslo objednávky začína inou sekvenciou písmen/čísel, nejde o objednávku ePro.  Ak 
chcete skontrolovať stav platieb faktúr za objednávky, ktoré nezačínajú na „EPO“, kontaktujte 

o Zoznam kontaktných osôb pre oblasť EMEA 
o Zoznam kontaktných osôb pre oblasť USCA 

  
Kde možno vidieť stav faktúry? 

 
V ponuke vľavo vyberte Orders (Objednávky) – Sales Invoices (Predajné faktúry) – Search for 
Sales Invoices (Vyhľadať predajné faktúry) 
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1. Systém zobrazí úplný zoznam faktúr 
zaslaných cez portál.  Do poľa Quick 
search (Rýchle vyhľadávanie) zadajte 
konkrétne číslo faktúry alebo použite 
filtre na zníženie počtu výsledkov, ktoré 
chcete skontrolovať. 
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2. Vyhľadajte Pay Status (Stav platby) pre faktúru. 

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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Vysvetlenie stavu platby 
 

Existujú 4 možnosti stavu platby: 

Možnosti Čo to znamená? 
Na koho sa obrátiť s 
otázkami? 

V procese 

Faktúra je v pracovnom postupe ePro z jedného z mnohých 
možných dôvodov.  Napríklad: 

 Tovary/služby ešte neboli prijaté spoločnosťou PPG 

 Vlastník nákupnej objednávky faktúru 
neskontroloval/neschválil 

 Existuje ďalší problém, ktorý je potrebné opraviť pred 
spracovaním faktúry (napríklad: do faktúry bol pridaný 
riadok nepatriaci do nákupnej objednávky) 

Žiadateľ PPG 
(vlastník nákupnej 
objednávky) 

Zrušené 

Faktúra bola z ePro zamietnutá.  V niektorých prípadoch 
môže AP odmietnuť faktúry a znova ich spracovať manuálne.  
Zvyčajne to však znamená, že sa vyskytol problém s faktúrou 
a je potrebné ju opraviť a znova odoslať.   

Žiadateľ PPG 
(vlastník nákupnej 
objednávky) 

Splatné 

Faktúra je zaúčtovaná a bude pripravená na úhradu podľa 
podmienok pre dodávateľa. 
 
Zoberte, prosím, na vedomie: Dátum splatnosti sa počíta z 
dátumu faktúry zadaného na portáli, nie z dokumentu PDF, 
preto sa, prosím, uistite, že ste zadali správny dátum faktúry. 

Platobné podmienky?, 
kontaktujte žiadateľa 
PPG alebo nákupcu 
 
Neuhradené platby?  
Kontaktujte 
Pohľadávky 

Zaplatené 

Stav faktúry Paid (Zaplatené) naznačuje, že finančné 
prostriedky boli poslané a Payment date (Dátum platby) sa 
nachádza na portáli.  

 
Zoberte, prosím, na vedomie: 
 

 Po odoslaní platby prostredníctvom siete ACH alebo 
služby Wire môže trvať niekoľko dní, kým peniaze prídu na 
váš účet 

 Platby uhradené šekom môžu trvať 5 až 7 dní od dátumu 
platby, kým sa dostanú na adresu prevodu 

 

Kontaktujte 
Pohľadávky 
 

 
 


