
ePro for leverandører: 
Hvad er ændret
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Hvad er ePro? Et enkelt, brugervenligt, globalt system til styring af leverandørrelationer, 
indkøb af indirekte varer eller tjenester og udførelse af godkendelser

De vigtigste 
fordele

Berørte leverandørgrupper

Alle leverandører 

• En global standardproces til interaktion med PPG om at
• Opdatere dine leverandøroplysninger eller 

certificeringsdokumenter hurtigt
• Deltage i sourcingarrangementer
• Redigere og underskrive kontrakter

• Ingen gebyrer for at interagere
• Automatiserede processer til forbedring af compliance 

og cyklustider

Indirekte leverandører
(kontorartikler, rådgivning osv.)

• Flere kataloger\priskontrakter, så indkøbere nemt kan 
finde dine varer eller tjenester

• Se dine PO'er (købsordrer) på portalen, og lav dem til 
fakturaer (sikrer matchning og bør forbedre 
godkendelsestiderne)

• Elektronisk overførsel og levering af fakturaer
• Mulighed for at få vist status for dine fakturaer på 

portalen



Hvad er omfanget af ePro-projektet?
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Source to Settle (S2S)

Source to contract (S2C) -Opstrøms Procure to Pay (P2P) -Nedstrøms

Inden for 
omfang

Uden for 
omfang

Direkte varer/tjenester (råvarer)
Indirekte varer/tjenester

Lager (varer til videresalg)
Logistik

Indirekte varer/tjenester

Direkte varer/tjenester (råvarer)
Lager (varer til videresalg)

MRO (vedligeholdelse, reparation og 
eftersyn)/varer til videresalg

Logistik

Processer

PPG-
udgiftskateg

orier

Beskrivelse

Source to contract omfatter alle de aktiviteter, 
der er involveret i onboarding-leverandører, 

afholdelse af sourcingarrangementer og 
forhandling og indgåelse af kontrakter

Procure to Pay omfatter aktiviteter i forbindelse 
med køb af varer og tjenester fra leverandører, 
herunder indkøb, bestilling, godkendelser og 

betaling for sådanne varer og tjenester

ePro er en enkelt platform, der forbedrer effektiviteten i S2S-processen (Source to Settle).
Dette omfatter alle de aktiviteter, der finder sted fra det tidspunkt, hvor PPG indkøber en vare eller tjeneste hos en 

leverandør, indtil betalingen for sådanne varer og tjenester er officielt opgjort ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt.
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Hvad er de store ændringer for leverandører?

Indkøb Kontrakter Rekvisition Modtagelse Fakturering

Leverandørstyring

Purchase to Pay (P2P) – kun indirekte
• Introduktion af en leverandørportal, der kan hjælpe leverandøren med at administrere 

indkøbsordrer og fakturaer.
• Leverandører er forpligtet til at sende fakturaer via portalen, hvor det er juridisk tilladt
• Betalingsstatus er tilgængelig på portalen, så du kender status for dine fakturaer

• Alle leverandøraktiviteter 
vil stamme fra ePro.  Som 
leverandør er du forpligtet
til at bruge ePro til at 
foretage opdateringer af 
dine leverandøroplysninger

• Leverandører betaler ingen 
gebyrer for at bruge ePro

• Du kan uploade dine egne 
påkrævede formularer, 
certifikater og anden 
dokumentation for at 
fremskynde processen.

• Automatiserede 
arbejdsgange bør reducere 
cyklustiderne for at oprette 
leverandører i ePro, eller 
foretage ændringer i 
oplysningerne

• Ny og forbedret proces 
for deltagelse i 
sourcingarrangementer.

• eSignatur er tilgængelig, 
hvor det er tilladt ved 
lov
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Vigtige datoer og meddelelser
Tidsplan Meddelelse

Marts - maj

Målrettede leverandører modtager meddelelser ugentligt, indtil tilmeldings- og startaktiviteterne er 
gennemført.

Hvad kan man forvente?
• Opfølgende e-mails med information, instruktioner og links til hjælpedokumenter
• E-mail fra eProPPG@jaggaer.com med et tilmeldingslink (dette link udløber inden for 72 timer, så du skal 

være hurtig)
• Når du har tilmeldt dig, modtager du en separat e-mail fra eProPPG@jaggaer.com for at validere dine 

oplysninger i ePro (opstart)
• Du bedes kontrollere, at alle obligatoriske felter er udfyldt korrekt
• Hvis disse felter ikke udfyldes korrekt, kan det påvirke din evne til at foretage transaktioner med 

PPG via ePro

23. marts
April 6

Når det sted, du interagerer med, går live, kan du begynde at administrere transaktioner via ePro-portalen
• 23. marts – Belgien, Canada, Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Polen, Slovakiet, Storbritannien, 

Sverige, Tjekkiet, USA

• 6. april – Frankrig, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Tyrkiet, Ungarn, Østrig

Se vores Supplier Information Portal, når vi nærmer os Go-Live for at få oplysninger om overgangen fra Ariba til ePro

mailto:eProPPG@jaggaer.com
mailto:eProPPG@jaggaer.com
http://corporate.ppg.com/Purchasing/ePro.aspx
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Hvad skal du vide, når du tilmelder dig?

• Ikke alle felter er obligatoriske, men jo flere felter 
du udfylder, jo mere sandsynligt er det, at PPG vil 
engagere dig til at levere varer og tjenester.

• Du bedes udfylde så meget som muligt.

Angiv 
oplysninger

• Vi har indlæst data fra vores ERP-system.  Du 
bedes kontrollere, at alle oplysninger er korrekte, 
og opdatere dine oplysninger, hvor det er 
nødvendigt

Validér dine 
data

• Du kan indstille de notifikationer, du vil modtage 
(for sikkerhed, PO-modtagelse osv.)

• Konfigurér din konto, så den understøtter den 
måde, du ønsker at gøre forretninger med PPG på

Gennemse 
din profil



ePro for leverandører: 
Registrering og aktivering af konto



Trin 1: Følg linket fra din 
invitations-e-mail for at logge på

• Indtast dit brugernavn og din adgangskode
• Klik på knappen “Enter”
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Trin 2: Acceptér Vilkår for 
anvendelse

• Vælg radioindstilingen “I agree” (jeg godkender)
• Klik på knappen “Next” (næste)

Trin 3: Opret global identitetskonto

• Hvis din e-mail-adresse ikke allerede er i Jaggaer, 
bedes du udfylde felterne Global Identity Password 
(adgangskode for global identitet) og klikke på 
knappen "Create Global Identity Account" (opret 
konto for global identitet) 

9

Leverandørhand
ling



Trin 4a: Registreringsdata

Felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes: 
• Juridisk organisationsnavn* –

organisationens navn, som det fremgår af 
stiftelsescertifikatet

• Moms-id-nummer* – identifikationsnumre for 
moms er nicifrede trackingnumre, der anvendes 
af skattevæsenet i henhold til 
skattelovgivningen

• Firmaets land* – leverandørens hjemland
• Firmaets adresse* – adresse for 

leverandørens hovedkvarter
• Firmaets by* – leverandørens by
• Firmaets stat/region* – leverandørens 

stat/region
• Firmaets postnummer* – leverandørens 

postnummer

• Firmaets telefonnummer* – leverandørens 
hovedtelefonnummer
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Leverandørhand
ling



Trin 4b: Registreringsdata

Udfyld alle de obligatoriske felter markeret med en 
rød stjerne (*) i afsnittet User 
Details(Brugeroplysninger), og klik på knappen 
"Save & Continue” (Gem og fortsæt) øverst på 
siden

• Fornavn* – leverandørens fornavn
• Efternavn* – leverandørens efternavn

• Brugernavn* – det navn, der entydigt 
identificerer leverandøren

• Bruger-e-mail-adresse – angives som 
standard

• Foretrukket sprog* – det sprog, som 
leverandøren kommunikerer på

• Tidszone* - lokal tid for leverandørens land
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Leverandørhand
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Trin 5a: Grundlæggende 
profilformularer

Udfyld alle relevante oplysninger fra Supplier 
Organization Profile (Leverandørens 
organisationsprofil), og klik på knappen "Save & 
Continue” (Gem og fortsæt): 
Felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes: 
• Forretningstype* – den løsning, der bedst beskriver din 

virksomhed (partnerskab, selskab, eneejer)

• Leverandørregioner* – de regioner, hvor leverandører 
kan levere varer/tjenester (fx USCA, EMEA)

• Leverandøraktiviteter* – hvis firmaet er involveret 
i nogle af følgende aktiviteter
o Aktiviteter, der involverer radioaktive materialer
o Aktiviteter med kemiske eller biologiske våben
o Militære aktiviteter
o Ingen af ovenstående.

• Indikator for leverandørens adfærdskodeks* –
læs og angiv overholdelse af PPG's globale adfærdskodeks 
for leverandører – Ja/Nej

• Leverandørens bæredygtighed* – Læs og angiv 
overholdelse af PPG's politik om bæredygtighed for 
leverandører – Ja/Nej

• Beskyttelse af personlige oplysninger for 
leverandører* – angiv overholdelse af lovgivningen om 
beskyttelse af personlige oplysninger – Ja/Nej
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Leverandørhand
ling



Trin 5b: Grundlæggende 
profilformularer

• Udfyld alle relevante oplysninger i forbindelse med certificeringer, tilføj vedhæftede filer til certifikater, og klik på knappen "Save & 
Continue” (Gem og fortsæt)
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Leverandørhand
ling



Trin 6: Valg af min kategori

• Vælg de relevante kategorier*, og klik på knappen "Confirm" (Bekræft)
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*Obligatorisk at vælge kode for handelsvare – alle direkte/indirekte kategorier, der gælder for 
leverandøren

Leverandørhand
ling



Trin 7: Bekræftelse af registrering

• Når du har bekræftet kategorierne, bliver du omdirigeret til siden Registration Confirmation (Bekræftelse af registrering)
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Leverandørhand
ling



Trin 8:  E-mail-bekræftelse – aktivering af konto

• Du modtager en e-mail, der bekræfter aktiveringen af din konto
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Leverandørhand
ling



Trin 9: Start onboarding-
processen
Det rigtige team vil træffe foranstaltninger internt, og 
derefter vil du modtage endnu en e-mail, hvor du 
bliver bedt om at gennemføre onboarding-
processen.

• Klik på knappen "Register Now” (Tilmeld dig nu) 
i din e-mail

• På siden “Welcome to Supplier Registration” 
(Velkommen til leverandørregistrering) bedes du 
klikke på “Continue with Registration” (Fortsæt 
med registrering) og følge vejledningen

• Udfyld de obligatoriske felter “Company 
Overview” (Firmaoversigt): 
o Juridisk struktur* – en firma-ejerstruktur 

eller forretningsform, valg omfatter 
anpartsselskaber, partnerskaber, eneejer-
firmaer, selskaber osv.

• Klik på knappen “Next” (næste)
• Udfyld "Business Details” 

(Forretningsoplysninger)
• Klik på knappen “Next” (næste)

17

Leverandørhand
ling

Trin 10: Firmaoversigt

Trin 11: Forretningsoplysninger



Trin 11: Adresser
• Klik på knappen "Add Addresses" (tilføj 

adresser)
• Udfyld de obligatoriske "Address Details” 

(adresseoplysninger):
o Hvordan vil du gerne markere denne adresse?* 

– adresse-navn; fx Hovedkontor, Houston Office
o Hvilke af følgende forretningsaktiviteter finder 

sted på denne adresse? (vælg alle, som 
gælder)* – valgmuligheder: Tager imod ordrer, 
modtager betaling osv.

o Hvordan vil du modtage indkøbsordrer til 
denne indfrielses-adresse?* fx e-mail

o Land * – adresse land
o Adresselinje 1* – gadenavn/nummer
o By* – adresse by
o Kontaktmærkat* – mærkat for primær kontakt
o Fornavn* – primær kontakts fornavn
o Efternavn* – primær kontakts efternavn
o E-mail* – primær kontakts e-mailadresse
o Telefon* – primær kontakts telefonnummer

• Klik på knappen "Save Changes" (gem 
ændringer)

• Klik på knappen “Next” (næste)
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Leverandørhand
ling

Leverandører skal have en primær adresse og 
betalingsadresse registreret, selv om de er ens.



Udfyld oplysningerne for "Contacts" (kontakter):

• Klik på knappen "Add Contact" (tilføj 
kontakt)

• Udfyld de obligatoriske felter “Contact 
Details” (kontaktoplysninger): 
o Kontaktmærkat* – en bestemt gruppe, 

som kontakten er en del af (fx 
tjenesteudbyder)

o Fornavn* – kontaktpersonens fornavn
o Efternavn* – kontaktpersonens efternavn
o E-mail* – kontaktpersonens e-

mailadresse
o Telefon* – kontaktpersonens 

telefonnummer

• Klik på knappen "Save Changes" (gem 
ændringer)

• Klik på knappen “Next” (næste)
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Hver adressepost skal have en kontakt tilknyttet. Det kan 
være den samme kontakt.

Trin 12: Kontakter



Trin 13: Betalingsoplysninger

Udfyld oplysninger om "Payment Information”
(Betalingsoplysninger):

• Klik på knappen "Add Payment Information”
(Tilføj betalingsoplysninger), og vælg én af 
mulighederne: Direkte indbetaling, kreditkort, 
check osv.

• Udfyld de obligatoriske "Payment Details” 
(Betalingsoplysninger) afhængigt af den valgte 
betalingstype (fx Direkte indbetaling (ACH)

o Betalingstitel* – betalingsnavn
o Land* – betalingsland
o Betalingstype* – standard fra tidligere valg
o Betalingsadresse* – valg fra tidligere oprettede 

adresser er tilgængelige
o Valuta* – betalingsvaluta

• Udfyld de obligatoriske oplysninger for "Bank 
Account” (Bankkonto):

o Land* – land for bankkonto
o Bankens navn* – navn på bank, hvor bankkontoen 

er oprettet
o Kontohavers navn* – for- og efternavn på 

kontohaver
o Kontotype* – fx Afstemning, opsparing

• Klik på knappen "Save Changes" (gem 
ændringer)

• Klik på knappen “Next” (næste)
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Direkte indbetaling er den foretrukne betalingsmetode for 
PPG.  

Baseret på bankens land anmodes om relevante oplysninger 
om bankkontoen.



Trin 14: Momsoplysninger

Udfyld de obligatoriske oplysninger om “Tax 
Information” (momsoplysninger):

• Klik på knappen "Add Tax Document" (tilføj 
momsdokument)

• Udfyld de obligatoriske oplysninger om “Tax 
Document” (momsdokument):
o Momstype* – fx U-9
o Navn på momsdokument* –

dokumentnavn

Udfyld de obligatoriske oplysninger om 
“Additional questions” (yderligere spørgsmål):

o Paragraffer eller stiftelsesdokument
– upload dokument vedhæftet

• Klik på knappen “Save Changes” (gem 
ændringer)

• Klik på knappen “Next” (næste)
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Nogle standardindstillinger for momsdokumenter vises 
muligvis baseret på leverandørens adresse-land.



Trin 15: Certificér og send

• Udfyld de obligatoriske oplysninger for “Certify 
& Submit” (Certificér og send):
o Initialer for den, der udfylder* – initialer 

for fornavn + efternavn, fx BF
o Navn på den, der udfylder* – fornavn + 

efternavn
o Titel på den, der udfylder* – fx

Konsulent
o E-mailadresse på den, der udfylder* –

e-mailadresse
o Certificering* – afkrydsningsfelt, der 

bekræfter, at de angivne oplysninger er 
korrekte

• Klik på knappen “Submit” (Send)
• Du vil modtage en e-mail med bekræftelse 

på, at onboarding er fuldført
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Leverandørhand
ling

I systemet kaldes dette trin også Leverandørregistrering, men 
PPG refererer til det som Leverandør-onboarding for at skelne 
det fra de tidligere leverandørregistreringstrin.
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