
Stručný sprievodca 
Príručka dodávateľa k odosielaniu faktúr 
 

 

Pozadie: Faktúry odoslané spoločnosti PPG cez portál Jaggaer vyžadujú číslo nákupnej objednávky.  Dodávateľ musí 
vytvoriť faktúru z nákupnej objednávky (takzvanej predajnej objednávky na portáli).  K elektronickému odoslaniu je 
nutné priložiť kópiu faktúry vo formáte PDF, no spoločnosti PPG sa na úhradu odovzdajú fakturačné údaje zadané a 
odoslané cez portál.  Pred odoslaním sa uistite, že sú všetky polia vyplnené správne.  Poznámka:  Vytvorenie faktúry z 
predajnej objednávky zmení sumu faktúry na celkovú sumu nákupnej objednávky.  Ak nechcete fakturovať celú 
nákupnú objednávku, pred odoslaním faktúry musíte aktualizovať sumu faktúry. 

 
Vytvorenie faktúry 
 

1. Začnite prechodom na položku Orders > 
Sales Orders and Shipments > Search 
for Sales Orders (Objednávky > 
Predajné objednávky a zásielky > 
Vyhľadať predajné objednávky) 

 
 

2. Kliknite na odkaz predajnej objednávky, 
ktorú chcete fakturovať 

               
3. Vpravo hore je výberové pole so šípkou 

s rozbaľovacou ponukou.  Kliknutím 
rozbaľte ponuku a vyberte možnosť 
„Create Invoice“ (Vytvoriť faktúru), 
potom kliknite na Go (Prejsť).  

  

 
Dôležité: Poznačte si tieto kľúčové položky na obrazovke zadávania faktúry.  
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4. Prepnite na možnosť Detailed (Podrobné), ak chcete do faktúry pridať dane a/alebo prepravné poplatky.  
Podrobné informácie o pridaní dane a prepravných a manipulačných poplatkov sú uvedené ďalej. 

5. Faktúru vo formáte PDF je potrebné pridať v tejto ponuke, inak sa zobrazí chyba a faktúra sa nebude 
dať odoslať. 

6. Na toto miesto nepridávajte obrázky faktúry.  Tieto prílohy predstavujú zálohu/dodatočné dokumenty.  
Obrázok faktúry (PDF) je potrebné nahrať pomocou možnosti Add Invoice Image (Pridať obrázok 
faktúry) z rozbaľovacej ponuky.   
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Po pridaní obrázka faktúry zadajte fakturačné údaje.  Pravidelne si ukladajte pokrok, aby ste predišli 
strate zmien. 
 

 
 

 
Pridanie dane a prepravných a manipulačných poplatkov 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zadaní dane a prepravných a manipulačných poplatkov prejdite nižšie do časti Riadková položka 
a v každom riadku upravte sumu/množstvo na fakturáciu.  Na karte zadávania faktúry bude 
štandardne uvedené celé množstvo/suma nákupnej objednávky, preto je pred odoslaním dôležité 
aktualizovať každú riadkovú položku, aby bola faktúra presná. 
 

8. Ak je zobrazenie zadávania faktúry 
v jednoduchom režime, kliknite na 
začiarkavacie políčko v dolnej 
časti, aby sa zobrazili polia Tax 
(Daň), Shipping (Preprava) a 
Handling (Manipulácia). 

 

7. Zadajte Invoice Number (Číslo faktúry) a Invoice Date 
(Dátum vystavenia faktúry).  
 
Dátum platby sa určuje na základe dátumu vystavenia faktúry 
zadaného na portáli, nie z dátumu na obrázku vo formáte 
PDF. 
 
Informácie o termínoch platieb nájdete v časti Stav platby 
QRG v Informačnom centre dodávateľa. 
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9. Do týchto polí zadajte príslušnú 
daň a prepravné a manipulačné 
poplatky.  NEZADÁVAJTE ich 
ako samostatné riadkové položky 
na faktúre. 
 

                          
 
Sum of All (Súčet všetkých) 
– spočítajú sa sumy zadané 
v jednotlivých riadkoch. 
 
Weighted (Vážené) – na 
riadkové položky sa uplatnia 
daň a prepravné poplatky na 
základe ich hodnoty v 
dolároch 
 
Equally (Rovnako) – 
každému riadku sa priradí 
rovnaká suma. 
 
Daň a prepravné a 
manipulačné poplatky sa 
zvyčajne zadávajú iba na 
úrovni hlavičky 
prostredníctvom váženej 
možnosti. 
 

8 

9 

https://procurement.ppg.com/ePro/ePro-Supplier-Resources


Stručný sprievodca 
Príručka dodávateľa k odosielaniu faktúr 
 

 

 
Aktualizácia riadkových položiek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skontrolujte chyby a varovania 
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10. Upravte každý riadok tak, aby uvádzal sumu alebo množstvo, ktoré sa majú vyúčtovať v aktuálnej 
faktúre.   

11. Táto ikona označuje, že je riadok zrušený.  Zrušené riadky by sa nemali fakturovať.   
12. Kliknite na začiarkavacie políčko napravo od riadku, ktorý chcete odstrániť z aktuálnej faktúry (platí pre 

zrušené riadky alebo akýkoľvek riadok, ktorý by sa nemal fakturovať z nákupnej objednávky) 
13. Kliknite na malú šípku s rozbaľovacou ponukou a vyberte možnosť Remove Selected Items (Odstrániť 

vybrané položky).  Zaistíte tým, že sa budú v aktuálnej faktúre účtovať iba správne riadky.  

Pred kliknutím na Dokončiť a odoslaním faktúry skontrolujte všetky 
uvedené Chyby (červené) a Varovania (žlté).  Na odoslanie faktúry je 
potrebné opraviť chyby.  Varovania nezabránia odoslaniu faktúry, 
označujú však scenáre, ktoré môžu oneskoriť úhradu faktúry. 
Príklad: Fakturácia riadku, ktorý je zrušený, posunie faktúru na kontrolu a 
opravu zo strany spoločnosti PPG. 
Príklad: Kontaktná osoba PPG musí vytvoriť príjmový doklad (na 
potvrdenie poskytnutia tovaru/služby), aby mohla byť faktúra uhradená. 
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Ďalšie funkcie fakturácie 

 
Posielanie správ 
 

 
 
 
Vytváranie dobropisov 
Dobropisy sa musia vytvárať priamo z faktúry, ktorá sa má dobropisovať.   
Prejdite na zoznam faktúr. 

 
 
Vyberte uplatniteľné faktúry. 

 
 
V rozbaľovacej ponuke akcie vyberte možnosť Create Credit Memo (Vytvoriť dobropis) 

 
 

Kontaktné osoby PPG môžu 
posielať v rámci faktúry 
správy.  Karta Messages 
(Správy) zobrazuje všetky 
správy pre každú faktúru.  
Kliknutím na znamienko + 
môžete odpovedať alebo 
poslať správy kontaktnej 
osobe PPG. 

Pre rozšírené nákupné objednávky, ktoré 
sa fakturujú viackrát, využite možnosť 
Copy to new invoice (Skopírovať do 
novej faktúry).  Nezabudnite však 
aktualizovať dátumy, sumy, dane a 
prepravné a manipulačné poplatky 
faktúry! 

 
 


