
Întrebări frecvente despre informarea furnizorilor  

 

 
Întrebare Răspuns 

Ce este ePro? 
ePro este soluția globală a PPG pentru gestionarea relațiilor cu furnizorii, desfășurarea 
evenimentelor de aprovizionare și achiziționarea de bunuri și servicii indirecte. Soluția 
este găzduită pe platforma Jaggaer. 

Ce costă 
utilizarea ePro? 

Nu există taxe pentru înregistrarea sau tranzacționarea pe ePro, găzduite pe platforma 
Jaggaer. 

Cum voi folosi 
ePro? 

Furnizorii vor folosi ePro pentru a efectua multe interacțiuni cu PPG, inclusiv: 
• Înregistrarea și menținerea datelor organizației lor, inclusiv adresa, datele 

bancare și datele de contact 
• Trimiterea documentației necesare de onboarding 
• Participarea la evenimente de aprovizionare 
• Revizuirea și finalizarea contractelor pentru bunuri / servicii 

 
Furnizorii indirecți vor utiliza, de asemenea, ePro pentru: 

• Menținerea cataloagelor de bunuri / servicii negociate 
• Primirea și confirmarea comenzilor de cumpărare (OP) electronic 
• Trimiterea facturilor și monitorizarea stării plății 

Care sunt 
beneficiile 
pentru 
furnizori? 

Pentru toți furnizorii există: 
• Abilitatea de a întreține și actualiza cu ușurință datele organizației prin 

intermediul portalului ePro 
• Notificările de sistem indică expirarea certificatelor, astfel încât să poată fi 

adresate în timp util 
• Capacități îmbunătățite pentru furnizorii care participă la evenimente de 

aprovizionare sau negocieri contractuale 
Pentru furnizorii indirecți: 

• Transmiterea electronică a OP-urilor și posibilitatea de a trimite facturi pe cale 
electronică prin portalul ePro 

• Vizualizarea în timp real a OP-urilor, a stării facturii și a informațiilor de plată 
într-o singură locație 

• Mai puține erori de date cu datele de facturare validate înainte de trimitere, 
reducând volumul litigiilor de plată 

Cum mă voi 
înregistra? 

• Furnizorii vor primi o invitație prin e-mail de la PPG cu un link pentru a înregistra 
și a crea un profil în ePro 

Cand trebuie să 
mă înregistrez? 

• Furnizorii indirecți vor fi contactați cu cel puțin două luni înainte de difuzare, 
notificându-i să se înregistreze în ePro 

• Furnizorii direcți (materii prime) vor fi incluși în viitoarele campanii de 
înregistrare 

• Toți furnizorii vor fi obligați să se înregistreze înainte de a participa la un 
eveniment de aprovizionare, de a semna un nou contract sau de a actualiza 
informațiile organizației (de exemplu, adresa, serviciile bancare, datele de 
contact) 

Ce se întâmplă 
dacă nu mă 
înregistrez? 

• PPG nu va include furnizorii în evenimente de aprovizionare și nu va reînnoi un 
contract până la finalizarea înregistrării. Furnizorii care nu se înregistrează nu 
vor face afaceri cu PPG în viitor. 

 


