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Oppdatering av bankinformasjon 
 

 

Leverandører bør logge på ePro/Jaggaer-kontoen sin når endringer må gjøres i bankinformasjonen.  
For å oppdatere bankinformasjon må den som gjør endringen ha de riktige tillatelsene i systemet.   

• Sjekk med kontoadministratoren din for å finne ut om tillatelsene dine er riktig konfigurert. 
• Hvis du ikke vet hvem kontoadministratoren din er, kontakt Jaggaer-støtte. 

  
Oppdatering av bankinformasjon 

 
Fra PPG-startskjermbildet, bruk navigasjonsmenyen til venstre og velg Registration (Registrering) – 
Registration (Registrering) – Manage Registration Profile (Administrer registreringsprofil) 
 

  
 
Dette valget vil åpne registreringssjekklisten.  Velg Payment Information (Betalingsinformasjon) 
for å gjøre endringer i bankinformasjonen. 
 

 
 
 
 
VIKTIG! Ikke endre eksisterende betalingsmåte/-konto.  Merk den gamle kontoen som inaktiv og Add 
Payment Information (Legg til betalingsinformasjon) for å opprette en post for den nye/oppdaterte 
informasjonen.  
 
 
 

1 

1. Klikk på Edit (Rediger) for å merke den 
gjeldende bankkontoen som inaktiv. 

https://www.jaggaer.com/supplier-support/
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Nå er du klar til å legge til den oppdaterte betalingsinformasjonen.  Hvis Add Payment Information 
(Legg til betalingsinformasjon)-knappen ikke er synlig, har du ikke systemtillatelsene til å 
oppdatere bankinformasjonen (se ovenfor). 
 

 
 
 
Når alle de obligatoriske feltene er fylt ut, klikker du på Save Changes (Lagre endringer). 

 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

2. I Edit Payment Information 
(Rediger betalingsinformasjon)-
seksjonen bytter du betegnelsen 
Active (Aktiv) fra Yes (Ja) til «No 
(Nei)». 

3. Klikk på Save Changes (Lagre 
endringer).   

 
Kontoer merket som inaktive vises 
nedtonet i oppføringen om 
betalingsinformasjon. 

 

 
Contact1@abc-company.com 

4 4. Klikk på Add Payment Information (Legg til 
betalingsinformasjon) og velg den aktuelle 
kontotypen. 
 
Hver kontotype vil kreve spesifikk informasjon.  Fyll 
ut alle de obligatoriske feltene (angitt med    ).   
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Den nye betalingsinformasjonen er nå aktiv i betalingsoppføringen. 

 
 
Alle banktilføyelser/endringer vil bli verifisert av PPG og nødvendig støttedokumentasjon må legges 
ved før du kan lagre endringene. 
 

 
Når de nødvendige bekreftelsesfilene er lastet opp, klikker du på Save Changes (Lagre endringer). 

Som angitt i skjerminstruksjonene, legg ved to dokumenter som 
validerer bankinformasjonen.  Dette inkluderer: 

• Kontoutskrift/-bekreftelse/-sertifikat (ikke mer enn tre 
måneder gammel) 

• Faktura som viser bankinformasjon 
• Offisielt brev med signatur på selskapets brevpapir 
• Ugyldig sjekk 


