
Beknopte handleiding 
Leveranciersgids voor het indienen van facturen 
 

 

Achtergrond: Voor facturen die via de Jaggaer-portal bij PPG ingediend worden, is een inkoopordernummer nodig.  
Leveranciers moeten een factuur aanmaken vanuit de inkooporder (op de portal een Verkooporder genoemd).  Bij uw 
elektronische indiening moet een pdf-kopie van de factuur toegevoegd zijn, maar de via de portal ingevoerde en 
ingediende factuurgegevens zijn de gegevens die voor betaling aan PPG worden doorgegeven.  Zorg er dus voor 
dat alle velden kloppen voordat u deze indient.  NB:  Het aanmaken van een factuur vanuit een verkooporder zal het 
factuurbedrag standaard instellen op het totaalbedrag van de inkooporder.  Als u niet de volledige inkooporder 
wilt factureren, moet u het factuurbedrag bijwerken voordat u de factuur indient. 

 
De factuur aanmaken 
 

1. Begin met het openen van uw 
bestellingen Orders > Sales Orders and 
Shipments > Search for Sales Orders 
(Bestellingen > Verkooporders en 
verzendingen > Zoeken naar 
verkooporders) 

  

2. Klik op de link voor de verkooporder 
(inkooporder) die u wilt factureren 

               
3. Rechtsboven bevindt zich een 

selectievak met een vervolgkeuzepijl.  
Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer 
"Create Invoice” (Factuur aanmaken), 
klik vervolgens op Go (Gaan).  

  

 
Belangrijk: Let op deze belangrijke belangrijke items op het factuurinvoerscherm.  
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4. Wissel naar Detailed (Gedetailleerd) om belastingen en/of verzendkosten aan de factuur toe te voegen.  
Informatie over het toevoegen van belastingen, en verzend- en administratiekosten wordt hieronder in 
detail weergegeven. 

5. De factuur-pdf moet vanuit dit menu worden toegevoegd, anders krijgt u een foutmelding en kan de 
factuur niet ingediend worden. 

6. Voeg op deze locatie geen factuurafbeeldingen toe.  Deze bijlagen zijn aanvullende of back-up-
documenten.  De factuurafbeelding (PDF) moet geüpload worden via Add Invoice Image 
(Factuurafbeelding toevoegen) vanuit de vervolgkeuzelijst.   
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Na het toevoegen van de Factuurafbeelding, voert u de factuurgegevens in.  U kunt op elk moment 
uw voortgang opslaan om te voorkomen dat u wijzigingen verliest. 
 

 
 

 
Belastingen, en verzend- en administratiekosten toevoegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zodra belastingen, verzending en administratie zijn ingevoerd, bladert u omlaag naar het gedeelte 
Posten om het te factureren bedrag/de hoeveelheid op elke regel te bewerken.  Het 
factuurinvoertabblad wordt standaard ingesteld op de volledige hoeveelheid/het bedrag van de 
inkooporder, dus daarom is het belangrijk om elke post bij te werken om ervoor te zorgen dat de 
factuur correct is voordat deze ingediend wordt. 
 

8. Indien de factuurinvoerweergave in 
Simpele modus is, klikt u op het 
selectievakje onderaan de sectie om 
de velden weer te geven voor Tax 
(Belasting), Shipping (Verzending) en 
Handling (Administratie). 

 

7. Voer het Invoice Number (Factuurnummer) en de Invoice 
Date (Factuurdatum) in.  
 
De betalingsdatum wordt vastgesteld met behulp van de op de 
portal ingevoerde factuurdatum, niet de datum op de PDF-
afbeelding. 
 
Raadpleeg de Beknopte handleiding over de betalingsstatus op 
het Informatiecentrum voor leveranciers voor informatie over 
betalingsdatums 
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9. Voer in deze velden de 
toepasselijke belasting, 
verzending en administratie in.  
NIET als aparte regel op de 
factuur invoeren. 
 

                          

 
Sum of All (Som van alles) – 
telt de bedragen op die op elke 
afzonderlijke regel zijn 
ingevoerd. 
 
Weighted (Gewogen) – past 
de belasting en verzendkosten 
toe op de posten op basis van 
de dollarwaarde 
 
Equally (Gelijkmatig) – wijst 
hetzelfde bedrag toe aan elke 
regel. 
 
Het is gebruikelijk om 
belasting, verzending en 
administratie alleen op 
kopniveau in te voeren met 
behulp van de gewogen optie. 
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https://procurement.ppg.com/ePro/ePro-Supplier-Resources
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Posten bijwerken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controleer fouten en waarschuwingen 
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10. Wijzig elke regel om het bedrag of de hoeveelheid aan te geven die op de huidige factuur 
gefactureerd dient te worden.   

11. Dit pictogram geeft aan dat een lijn geannuleerd is.  Geannuleerde regels mogen niet 
gefactureerd worden.   

12. Klik op het selectievakje rechts van de regel als u de regel van de huidige factuur wilt 
verwijderen (dit geldt voor geannuleerde regels of elke regel die niet vanuit de inkooporder 
gefactureerd mag worden) 

            
               

   
Voordat u op Voltooien klikt om de factuur in te dienen, controleert u 
eerst alle vermelde fouten (rood) en waarschuwingen (geel).  Fouten 
moeten eerst gecorrigeerd worden om de factuur te kunnen indienen.  
Waarschuwingen voorkomen niet het indienen van facturen, maar geven 
scenario's aan die de betaling van facturen kunnen vertragen. 
Voorbeeld: Het factureren van een geannuleerde regel, stopt de factuur 
voor controle en correctie door PPG. 
Voorbeeld: De contactpersoon van PPG moet een ontvangstbewijs 
aanmaken (om te bevestigen dat goederen/diensten geleverd zijn) om de 
factuur te laten betalen. 
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Aanvullende factureringsfunctionaliteit 

 
Berichten 
 

 
 
 
Creditnota's creëren 
Creditnota's moeten rechtstreeks vanuit de te crediteren factuur aangemaakt worden.   
Navigeer naar de lijst met facturen. 

 
 
Selecteer de betreffende factuur. 

 
 
Selecteer vanuit de vervolgkeuzelijst Create Credit Memo (Creditnota aanmaken) 

 
 

Contactpersonen van PPG kunnen 
binnen de factuur berichten 
versturen.  Het tabblad Messages 
(Berichten) toont eventuele 
berichten voor elke factuur.  Klik 
op het +-teken om berichten te 
beantwoorden of naar de 
contactpersoon van PPG te 
verzenden. 

Gebruik de optie Copy to new invoice 
(Naar nieuwe factuur kopiëren) voor 
uitgebreide inkooporders die meerdere 
keren gefactureerd worden.  Vergeet niet 
om factuurdatums, bedragen, 
belastingen, en verzend- en 
administratiekosten bij te werken! 

 
 


