
PPG Supplier Portal (PPG-leverandørportal)

Registrering og kontoaktivering



Trinn 1 Følg koblingen fra e-

postinvitasjonen for å logge på

• For å se e-posten på lokalt språk, velg språket 

fra tabellen øverst i e-posten 

• Klikk på Register Now (Registrer deg nå) -

knappen
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Trinn 2 Fortsett med registrering
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• Velg et annet språk øverst til høyre for å 

fullføre registreringen etter ønske

• Klikk på Continue with Registration 

(Fortsett med registrering) -knappen



Trinn 3 Opprette en konto
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• Gjennomgå Privacy (Personvern)-merknader

• Tast inn ditt First Name (Fornavn) og Last 

Name (Etternavn)

• Tast inn ditt Phone Number 

(Telefonnummer)

• Velg din Preferred Time Zone (Foretrukket 

tidssone)

• Tast inn ditt Email (E-post)

• Tast inn en Password (Passord)

• Tast inn på nytt Password (Passord)

• Les og godta Terms and Conditions (Vilkår 

og betingelser)

• Klikk på Create Account (Opprett konto) -

knappen



Trinn 4 Velkommen

• Logg på din nye konto

• Tast inn ditt Password (Passord)

• Klikk på Next (Neste) -knappen

• På Welcome to Supplier Registration 

(Velkommen til leverandørregistrering) -

siden, klikk på Next (Neste) -knappen

Merk: Grønne haker på den venstre menyen 

indikerer at avsnittet har all den nødvendige

informasjon lagt inn Men sjekk alltid for å være 

sikker valgfri informasjon legges inn etter ønske.

Hvis en grå trekant vises, klikk på avsnittestittelen 

for å navigere tilbake til avsnittet for å fullføre 

eventuelle manglende nødvendige data.
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• Klikk på ? i øvre høyre hjørne av siden for hjelp.

• Klikk på ? ved siden av feltnavnet for flere detaljer



Trinn 5: Selskapsoversikt

Fullfør Company Overview (Selskapsoversikt )-
detaljer:

• Fullfør Company Overview (Selskapsoversikt) 
obligatoriske felt: 

o Country of Origin* (Opprinnelsesland*) -
landet hvor selskapet ditt er lokalisert. Dette 
vil avgjøre tilleggsinformasjon som kan 
være nødvendig, som vil vises i Additional 
Questions (Ytterligere spørsmål)-avsnittet

o Does your business have a DUNS 
number?* (Har bedriften din et DUNS-
nummer?*) - en nisifret identifikator for 
virksomhet utstedt av Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Juridisk struktur* )- en 
forretningsseierskapsstruktur eller 
forretningsform; valgene inkluderer LLCer, 
partnerskap, enkeltpersonforetak, 
aksjeselskaper osv.

o Tax ID Number* (Skatte-ID-nummer) 

• Fyll ut eventuell valgfri informasjon etter ønske

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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• Klikk på ? i øvre høyre hjørne av siden for hjelp.

• Klikk på ? ved siden av feltnavnet for flere detaljer



Trinn 6 Forretningsdetaljer

Fullfør Business Details (Forretningsdetaljer):

• Fullfør Business Details (Forretningsdetaljer)

obligatoriske felt: 

o Commodity Codes* (Varekoder*) - kode 

som identifiserer typen varer eller tjeneste 

ditt selskap leverer

o Please select any currencies supported 

by your organization* (Velg alle valutaer 

som støttes av organisasjonen din*) -

klikk på Edit (Rediger) og velg alt som 

passer

o Is your company involved in any of the 

following activities?* (Er ditt selskap 

involvert i noen av følgende aktiviteter?) 

- klikk på Edit (Rediger) og velg alle som 

passer

• Fyll ut eventuell valgfri informasjon etter ønske

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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• Klikk på ? i øvre høyre hjørne av siden for hjelp.

• Klikk på ? ved siden av feltnavnet for flere detaljer



Trinn 7: Adresse

Fullfør Addresses (Adresser)-detaljer:

• Klikk på Add Address (Legg til adresse)-knappen

• Fullfør de nødvendige Address Details 
(Adressedetaljer):

o What would you like to label this address?* (Hva vil 
du merke denne adressen?*) - adressenavn; eks. 
Hovedkvarter, Houston Office

o Which of the following business activities take 
place at this address? (Hvilken av følgende 
forretningsaktiviteter finner sted på denne 
adressen?) (select all that apply) (velg alle som 
passer)* - alternativer: Tar bestillinger, mottar betaling 
osv.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address?* (Hvordan vil du motta 
kjøpsordrer for denne leveringsadressen?*) - eks. e-
post

o Country* (Land*) - adresseland

o Address Line 1* (Adresselinje 1*) - gatenavn/nummer

o City/Town* (By*) - adresse by

o Contact Label* (Kontaktetikett*) - primær 
kontaktetikett

o First Name* (Fornavn*)- primærkontaktens fornavn

o Last Name* (Etternavn*) - etternavn på primærkontakt

o Email* (E-post*) - primær e-postadresse for kontakt

o Phone* (Telefon*)- primærkontakttelefonnummer

• Klikk på Save Changes (Lagre endringer)-knappen.

• Klikk på Next (Neste)-knappen
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Leverandører er pålagt å ha en primær adresse og 

remitteringsadresse på fil selv om de er de samme.



Fullfør Contacts (Kontakter)-detaljer:

• Klikk på Add Contact (Legg til kontakt)-

knappen

• Fullfør obligatoriske felter for Contact 

Details (Kontaktdetaljer) : 

o Contact Label* (Kontaktetikett*) - en 

spesifikk gruppe kontakten er en del av (eks. 

tjenesteleverandør)

o First Name* (Fornavn*) - kontaktens 

fornavn

o Last Name* (Etternavn*) - kontaktens 

etternavn

o Email* (E-post*) - kontaktens e-postadresse

o Phone* (Telefon*) - kontakttelefonnummer

• Klikk på Save Changes (Lagre endringer)-

knappen.

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Hver adressepost må ha en kontakt tilknyttet seg. De kan 

være den samme kontakten.

Trinn 8: Kontakter



Fullfør Diversity (Mangfold) -detaljer:

• Klikk på Add Diversity Classification 

(Legg til mangfoldsklassifisering) -

knappen

• Velg den egnede Small Business 

Status and Diversity Classification 

(Småbedriftsstatus og 

mangfoldsklassifisering)

• Klikk på Done (Ferdig) -knappen

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Basert på klassifiseringen(e) som er valgt, vil tilleggsfelt vises 

slik at aktuelle sertifikater kan lastes opp.

Trinn 9: Mangfold



Fullfør Insurance (Forsikring) -detaljer:

• Klikk på Add Insurance (Legg til 
forsikring) -knappen

• Velg den egnede Insurance (Forsikring)

• Fullfør de nødvendige Insurance (Forsikring) 
-detaljer:

• Policy Number* (Policynummer*)

• Insurance Limit* (Forsikringsgrense*)

• Expiration date* (Utløpsdato*)

• Insurance Provider* 
(Forsikringsleverandør*)

• Klikk på Save Changes (Lagre endringer)-
knappen.

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Bruk knappen Add Insurance (Legg til forsikring) for å velge 

flere forsikringstyper og fylle ut de nødvendige opplysningene.

Trinn 10: Forsikring



Trinn 11: Betalingsinformasjon
Fullfør Payment Information (Betalingsinformasjon) -
detaljer:

• Klikk på Add Payment Information (Legg til 
betalingsinformasjon)-knappen og velg ett av 
alternativene: Direct Deposit (Direkte innskudd), Credit 
Card (Kredittkort) Check (Sjekk) osv.

• Fullfør det nødvendige Payment Details 
(Betalingsdetaljer) avhengig av betalingstypen du 
velger (f.eks. Direct Deposit (ACH) (Direkte innskudd 
(ACH))

o Payment Title* (Betalingstittel*) - betalingsnavn

o Country* (Land*) - betalingsland

o Payment Type* (Betalings type* - standard fra forrige 
valg

o Remittance Address* (Remitteringsadresse*) - valg fra 
tidligere opprettede adresser er tilgjengelig

o Electronic Remittance Email* (E-post for elektronisk 
remittering* )- e-post for å motta betalingsinformasjon

o Currency* (Valuta*) - betalingsvaluta

• Fullfør Bank Account (Bankkonto) nødvendige
detaljer:

o Country* (Land*) - bankkontoland

o Bank Name* (Bank navn*) - bankkonto banknavn

o Account Holder's Name* (Kontoinnehavers navn*) -
for- og etternavn til kontoinnehaveren

o Account Type* (Kontotype*) - eks. Checking (Sjekking), 
Savings (Sparing)

• Klikk på Save Changes (Lagre endringer)-knappen.
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Direkte innskudd er den foretrukne betalingsmåten til PPG.  

Basert på bankland, ber vi om relevante bankkontodetaljer.



Trinn 11: Betalingsinformasjon (forts.)

Fullfør Additional Questions (Ytterligere 

spørsmål)-detaljer:

• Legg til Banking / Payment 

Documentation 

(Bank/betalingsdokumentasjon)

o ForDocument 1* (Dokument 1*), klikk på

Select file (Velg fil )og last opp 

dokumentasjonen

o For Document 2* (Dokument 2*), klikk på 

Select file ( Velg fil )og last opp 

dokumentasjonen

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Trinn 12 Skatteinformasjon

Fullfør Tax Information (Skatteinformasjon) -

detaljer:

• Klikk på Add Tax Document (Legg til 

skattedokument)-knappen

• Fullfør de nødvendigeTax Document 

(Skattedokument)-detaljer:

o Tax Type* (Skattetype*) - eks. W-9

o Tax Document Name* 

(Skattedokumentnavn*) -

dokumentnavn

o Klikk på Save Changes (Lagre 

endringer)-knappen.

• Klikk på Save Changes (Lagre endringer)-

knappen.
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Noen standardalternativer for skattedokumenter kan vises 

basert på leverandørens adresseland.



Trinn 12 Skatteinformasjon (forts.)

Hvis ønsket skattedokument ikke er oppført 

under Add Tax Document (Legg til 

skattedokument) -knappen, fullfør Additional 

Questions (Ytterligere spørsmål)-detaljer:

o Other Tax Document Types* (Andre 

skattedokumenttyper*) - Klikk på Edit 

(Redigere) -knappen

o Velg ønsket alternativ(er)

• Klikk på Done (Ferdig) -knappen

• Klikk på Select File (Velg fil) -knappen for å 

laste opp dokumentasjonen

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Noen standardalternativer for skattedokumenter kan vises 

basert på leverandørens adresseland.



Trinn 13 Samsvar

Fullfør Compliance (Samsvar )-detaljer:

• Klikk på lenken til hver Policy (Retningslinjer), 

les den nøye og velg deretter Ja eller Nei for å 

indikere samsvar

o PPG’s Global Supplier Code of 

Conduct* (PPGs Globals retningslinjer 

for atferd for leverandører) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 

(PPGs retningslinjer for bærekraftighet 

for leverandører) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 

Quality Requirements (PPGs 

kvalitetskrav til leverandør av 

bilbelegg)

• Gjennomgå Data Privacy (Personvern for 

data) -detaljer og svar på relaterte spørsmål

• Gjennomgå Certificates (Sertifikater) -detaljer 

og svar på relaterte spørsmål

• Klikk på Next (Neste) -knappen
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Noen policyalternativer kan vises basert på leverandørens 

adresseland.



Trinn 14 Certify & Submit (Sertifiser 

og send inn)
Grønne haker på venstremenyen indikerer at all 

nødvendig informasjon er lagt inn i hvert avsnitt.

• Fullfør Certify & Submit (Sertifiser og send inn) 

-detaljer:

o Preparer’s Initials* (Forberederens 

initialer*) - fornavn + etternavnsinitialer, 

eks. BF

o Preparer’s Name* (Forberederens navn*) 

- fornavn + etternavn

o Preparer’s Title* (Forberederens tittel*) -

eks. Eier

o Preparer’s Email Address* 

(Forberederens e-postadresse*)- e-

postadresse

o Certification* (Sertifisering*) - -

avkrysningsboks som bekrefter at 

informasjonen som er gitt er nøyaktig

• Klikk på Submit (Sende inn) -knappen

• Du vil motta en email notification (e-postvarsel) 

om at onboarding er fullført
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Hvis informasjonen er ufullstendig, vises en advarselsmelding 

som viser avsnittet som trenger oppmerksomhet.


