
Materiały szkoleniowe 
Sprawdź status płatności faktur 
 

 

Dostawcy, którzy przesyłają faktury do PPG za pośrednictwem portalu ePro, mają możliwość 
sprawdzenia statusu tych faktur w portalu.   

 Dotyczy to tylko faktur wystawionych dla zamówień zakupu zaczynających się od „EPO” (na 
przykład EPO-00234567).  

 Jeśli numer zamówienia zaczyna się od ESPO lub EOPO, zamówienia te zostały opłacone 
kartą kredytową i nie będą wyświetlać statusu płatności w portalu. 

 Jeśli numer zamówienia zaczyna się od innej sekwencji liter/cyfr, nie jest to zamówienie 
zakupu ePro.  Prosimy o kontakt z działem zobowiązań, aby sprawdzić status płatności faktur 
dla zamówień, które nie zaczynają się od „EPO” 

o Lista kontaktów z działem zobowiązań w regionie EMEA 
o Lista kontaktów z działem zobowiązań w regionie USCA 

  
Gdzie sprawdzić status faktury? 

 
Z lewego menu nawigacji wybierz Orders (Zamówienia) – Sales Invoices (Faktury sprzedaży) – 
Search for Sales Invoices (Wyszukaj faktury sprzedaży) 
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1. System wyświetli pełną listę faktur 
przesłanych za pośrednictwem portalu.  
Wprowadź konkretny numer faktury w pasku 
Quick search (Szybkie wyszukiwanie) lub 
użyj filtrów, aby zawęzić wyniki do tych, 
które chcesz przejrzeć. 
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2. Znajdź Pay Status (Status płatności) dla faktury. 

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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Objaśnienia statusu płatności 
 

Istnieją 4 możliwe opcje statusu płatności: 

Opcje Co to znaczy? 
Z kim się 
kontaktować w 
przypadku pytań? 

W trakcie 
przetwarzania 

Faktura znajduje się w obiegu pracy ePro z jednego z 
wielu możliwych powodów.  Na przykład: 

 Towary/usługi nie zostały jeszcze odebrane przez 
PPG 

 Właściciel zamówienia zakupu nie 
sprawdził/zatwierdził faktury 

 Jest jeszcze jeden problem, który należy poprawić 
przed przetworzeniem faktury (na przykład do faktury 
dodano wiersz Nie jest to zamówienie) 

Wnioskodawca PPG 
(właściciel 
zamówienia zakupu) 

Anulowany 

Faktura została odrzucona z ePro.  W niektórych 
przypadkach dział zobowiązań może odrzucić faktury i 
ponownie je przetworzyć ręcznie.  Ale zwykle oznacza to, 
że wystąpił problem z fakturą i należy ją poprawić i 
ponownie przesłać.   

Wnioskodawca PPG 
(właściciel 
zamówienia zakupu) 

Do zapłaty 

Faktura jest księgowana i zostanie zwolniona do 
opłacenia zgodnie z warunkami dostawcy. 
 
Uwaga: Termin płatności liczony jest od daty wystawienia 
faktury wprowadzonej na portalu, a nie na dokumencie 
PDF, dlatego prosimy o wpisanie prawidłowej daty 
wystawienia faktury. 

Zasady płatności? 
skontaktuj się z 
wnioskodawcą lub 
kupującym PPG 
 
Minął termin 
płatności?  
Skontaktuj się z 
działem zobowiązań 

Opłacono 

Faktury ze statusem Paid (Opłacono) wskazują, że 
przekazano środki i że Payment date (Termin płatności) 
znajduje się w portalu.  

 
Uwaga: 
 

 ACH lub przelew – może trafić na konto po kilku dniach 
od daty płatności 

 Płatności czekiem mogą dotrzeć na adres rozliczeniowy 
w ciągu 5–7 dni od daty płatności 

 

Skontaktuj się z 
działem zobowiązań 
 

 


