
Συνοπτικός οδηγός αναφοράς 
Ενημέρωση τραπεζικών πληροφοριών 
 

 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συνδέονται στον λογαριασμό τους ePro / Jaggaer όταν πρέπει να 
γίνουν αλλαγές στις τραπεζικές πληροφορίες.  Για να ενημερωθούν οι τραπεζικές πληροφορίες, το 
άτομο που κάνει την αλλαγή πρέπει να έχει τα σωστά δικαιώματα στο σύστημα.   

• Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να διαπιστώσετε εάν τα 
δικαιώματά σας έχουν ρυθμιστεί σωστά. 

• Εάν δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο διαχειριστής του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με την 
Υποστήριξη Jaggaer. 

  
Ενημέρωση τραπεζικών πληροφοριών 

 

Από την αρχική οθόνη PPG, χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης στα αριστερά και επιλέξτε 
Registration – Registration – Manage Registration Profile (Εγγραφή – Εγγραφή – Διαχείριση 
Προφίλ Εγγραφής) 
 

  
 

Αυτή η επιλογή θα ανοίξει τη λίστα ελέγχου εγγραφής.  Επιλέξτε Payment Information 
(Πληροφορίες Πληρωμής) για να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις τραπεζικές πληροφορίες. 
 

 
 
 
 
ΣHMANTIKO! Μην τροποποιήσετε τον υπάρχοντα τρόπο πληρωμής / λογαριασμό.  Επισημάνετε τον 
παλιό λογαριασμό ως Inactive (Ανενεργό) και επιλέξτε Add Payment Information (Προσθήκη 
πληροφοριών πληρωμής) για να δημιουργήσετε μια εγγραφή για τις νέες / ενημερωμένες 
πληροφορίες.  
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1. Κάντε κλικ στο Edit (Επεξεργασία) για να 
επισημάνετε τον τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό 
ως ανενεργό. 

https://www.jaggaer.com/supplier-support/
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Τώρα είστε έτοιμοι να προσθέσετε τις ενημερωμένες πληροφορίες πληρωμής.  Αν το κουμπί Add 
Payment Information (Προσθήκη πληροφοριών πληρωμής) δεν είναι ορατό, δεν έχετε τα 
απαιτούμενα από το σύστημα δικαιώματα για να ενημερώσετε τα τραπεζικά στοχεία (βλ. παραπάνω). 
 

 
 
 
Όταν συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία, κάντε κλικ στο Save Changes (Αποθήκευση 
αλλαγών). 
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2. Στην ενότητα Edit Payment 
Information (Επεξεργασία 
πληροφοριών πληρωμής), αλλάξτε 
τον χαρακτηρισμό Active (Ενεργός) 
από Yes (Ναι) σε No (Όχι). 

3. Κάντε κλικ στο Save Changes 
(Αποθήκευση αλλαγών).   

 
Οι λογαριασμοί που έχουν επισημανθεί ως 
ανενεργοί εμφανίζονται γκριζαρισμένοι στη 
λίστα πληροφοριών πληρωμής. 

 

 
Contact1@abc-company.com 

4 4. Κάντε κλικ στο Add Payment Information 
(Προσθήκη πληροφοριών πληρωμής) και 
επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο λογαριασμού. 
 
Κάθε τύπος λογαριασμού απαιτεί συγκεκριμένες 
πληροφορίες.  Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα 
πεδία (υποδεικνύονται με    ).   
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Τα νέα στοιχεία πληρωμής είναι πλέον ενεργά στη λίστα πληρωμών. 

 
 
Όλες οι τραπεζικές προσθήκες / αλλαγές θα επαληθευτούν από την PPG και πρέπει να 
επισυναφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 
 

 
Μόλις μεταφορτωθούν τα απαιτούμενα αρχεία επαλήθευσης, κάντε κλικ στο Save Changes 
(Αποθήκευση αλλαγών). 

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες της οθόνης, επισυνάψτε δύο 
έγγραφα που επικυρώνουν τις τραπεζικές πληροφορίες.  Αυτά 
περιλαμβάνουν: 

• Τραπεζικό εκκαθαριστικό/Επιβεβαίωση/Πιστοποιητικό (όχι 
παλαιότερο των 3 μηνών) 

• Τιμολόγιο που δείχνει τα στοιχεία της τράπεζας 
• Επίσημη επιστολή με υπογραφή στο επιστολόχαρτο της 

εταιρείας 
• Άκυρη επιταγή 


