
PPG Supplier Portal

Registrering och kontoaktivering



Steg 1: Följ länken från ditt e-

postmeddelande med 

inbjudningen för att logga in

• För att se e-postmeddelandet på ett lokalt 

språk, välj språket i tabellen överst i e-

postmeddelandet 

• Klicka på knappen Register Now (Registrera 

nu)
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Steg 2: Fortsätt med registrering
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• Välj ett annat språk i det övre högra hörnet för 

att slutföra registreringen enligt önskemål

• Klicka på knappen Continue with 

Registration (Fortsätt med registrering)



Steg 3: Skapa ett konto
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• Granska Integritetsmeddelanden

• Ange ditt First Name (Förnamn) och Last 

Name (Efternamn)

• Ange ditt Phone Number (Telefonnummer)

• Välj Preferred Time Zone (Önskad tidszon)

• Ange din Email (E-post)

• Ange ett Password (Lösenord)

• Upprepa Password (Lösenordet)

• Läs och acceptera Villkoren

• Klicka på knappen Create Account (Skapa 

konto)



Steg 4: Välkommen

• Logga in på ditt nya konto

• Ange ditt Lösenord

• Klicka på knappen Next (Nästa)

• På sidan Välkommen till 

leverantörsregistrering, klicka på knappen 

Next (Nästa)

Obs! Gröna bockar i vänstra menyn indikerar att 

alla obligatoriska uppgifter har angivits. Kontrollera 

dock alltid för säkerhets skull att frivillig information 

har uppgetts efter önskemål.

Om en grå triangeln visas, klicka på avsnittets titel 

för att navigera tillbaka till avsnittet för att fylla i 

eventuella obligatoriska data som fattas.
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• Klicka på ? i det övre högra hörnet av sidan

• Klicka på ? bredvid fältnamnet för mer information



Steg 5: Företagsöversikt

Slutför detaljerna i Company Overview 
(Företagsöversikt):

• Slutför obligatoriska fält i Company Overview 
(Företagsöversikt): 

o Country of Origin* (Ursprungsland*) - det 
land där ert företag finns. Detta kommer att 
avgöra om ytterligare information kan 
krävas, som kommer att visas i avsnittet 
Additional Questions (Ytterligare frågor)

o Does your business have a DUNS 
number?* (Har företaget ett DUNS-
nummer?*) - en niosiffrig 
företagsidentifierare som utfärdas av Dun & 
Bradstreet

o Legal Structure* (Juridisk form*) - en 
företagsägarstruktur eller företagsform; kan 
inkludera aktiebolag, partnerskap, enskild 
firma, koncerner etc.

o Tax ID Number* 
(Skatteregistreringsnummer) 

• Fyll i ytterligare information efter önskemål

• Klicka på knappen Next (Nästa)

6
• Klicka på ? i det övre högra hörnet av sidan

• Klicka på ? bredvid fältnamnet för mer information



Steg 6: Affärsuppgifter

Slutför Business Details (Affärsuppgifter):

• Slutför obligatoriska fält för Business Details 

(Affärsuppgifter): 

o Commodity Codes* (Varukoder*) - kod 

som identifierar vilken typ av varor eller 

tjänster ditt företag tillhandahåller

o Please select any currencies supported 

by your organization* (Välj alla valutor 

som stöds av din organisation*) - klicka 

på Redigera och välj sedan allt som gäller

o Is your company involved in any of the 

following activities?* (Är ditt företag 

involverat i någon av följande 

verksamheter?*) - klicka på Redigera och 

välj sedan allt som gäller

• Fyll i ytterligare information efter önskemål

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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• Klicka på ? i det övre högra hörnet av sidan

• Klicka på ? bredvid fältnamnet för mer information



Steg 7: Adresser

Slutför uppgifterna för Addresses (Adresser):

• Klicka på knappen Add Address (Lägg till adress)

• Fyll i obligatoriska Adressuppgifter:

o Vad skulle du vilja ge den här adressen för 
beteckning?* - adressnamn; t.ex. Huvudkontor, 
Kontoret i Halmstad

o Which of the following business activities take 
place at this address? (select all that apply) (Vilka 
av följande affärsaktiviteter äger rum på denna 
adress? (välj allt som gäller)*) - alternativ: Tar emot 
beställningar, tar emot betalning osv.

o How would you like to receive purchase orders for 
this fulfillment address?* (Hur vill du ta emot 
inköpsorder för den här leveransadressen?*) - t.ex. 
e-post

o Country* (Land*) - adressland

o Address Line 1* (Adressrad 1*) - gatunamn/nummer

o City/Town* (Stad/ort*) - adressens stad/ort

o Contact Label* (Kontaktbeteckning*) -
primärkontaktens beteckning

o First Name* (Förnamn*) - primärkontaktens förnamn

o Efternamn* - primärkontaktens efternamn

o E-post* - primärkontaktens e-postadress

o Telefon* - primärkontaktens telefonnummer

• Klicka på knappen Save Changes (Spara 
ändringar)

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Leverantörer måste ha en primäradress och 

remitteringsadress registrerad även om de är desamma.



Slutför uppgifter för Kontakter:

• Klicka på knappen Add Contact (Lägg till 

kontakt)

• Slutför obligatoriska fält för 

Kontaktuppgifter: 

o Kontaktens beteckning* - en specifik grupp 

som kontakten ingår i (ex. tjänsteleverantör)

o First Name* (Förnamn*) - kontaktens 

förnamn

o Last Name* (Efternamn*) - kontaktens 

efternamn

o Email* (E-post*) - kontaktens e-postadress

o Phone* (Telefon*) - kontaktens 

telefonnummer

• Klicka på knappen Save Changes (Spara 

ändringar)

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Varje adresspost måste ha en tillhörande kontakt. Det kan 

vara samma kontakt.

Steg 8: Kontakter



Slutför uppgifterna för Diversity (Mångfald):

• Klicka på knappen Add Diversity 

Classification (Lägg till 

mångfaldsklassificering)

• Välj tillämplig Småföretagsstatus och 

mångfaldsklassificering

• Klicka på knappen Done (Klart)

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Baserat på vald(a) klassificering(ar) kommer ytterligare fält att 

visas så att tillämpliga certifikat kan laddas upp.

Steg 9: Mångfald



Slutför uppgifter för Insurance (Försäkring):

• Klicka på knappen Add Insurance (Lägg 
till försäkring)

• Välj tillämplig Insurance (Försäkring)

• Fyll i obligatoriska uppgifter om Insurance 
(Försäkring):

• Policy Number* (Försäkringsnummer*)

• Insurance Limit* (Försäkringsgräns*)

• Expiration Date* (Utgångsdatum*)

• Insurance Provider* 
(Försäkringsbolag*)

• Klicka på knappen Save Changes (Spara 
ändringar)

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Använd knappen Lägg till försäkring för att välja ytterligare 

försäkringstyper och fylla i obligatoriska uppgifter.

Steg 10: Försäkring



Steg 11: Betalningsinformation
Slutför uppgifter för Payment Information 
(Betalningsinformation):

• Klicka på knappen Add Payment Information (Lägg 
till betalningsinformation) och välj ett av alternativen: 
Direktinsättning, kreditkort, check etc.

• Fyll i obligatoriska uppgifter för Payment Details 
(Betalningsinformation) beroende på vilken 
betalningstyp du väljer (t.ex. Direktinsättning

o Payment Title* (Betalningstitel*) - betalningsnamn

o Country* (Land*) - betalningsland

o Payment Type* (Betalningstyp*) - standard utifrån 
tidigare val

o Remittance Address* (Remitteringsadress*) - urval från 
tidigare skapade adresser är tillgängligt

o Electronic Remittance Email* (E-post för elektronisk 
remittering*) - e-post för att få information om remittering

o Valuta* - betalningsvaluta

• Slutför obligatoriska uppgifter för Bank Account 
(Bankkonto):

o Currency* (Land*) - bankkontots land

o Bank Name* (Banknamn*) - bankkontos banknamn

o Account Holder's Name* (Kontoinnehavarens namn*) 
- kontoinnehavarens för- och efternamn

o Account Type* (Kontotyp*) - t.ex. bankkonto, sparkonto

• Klicka på knappen Save Changes (Spara ändringar)
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Direktinsättning är PPG:s föredragna betalningsmetod.  

Relevanta bankkontouppgifter begärs baserat på bankland.



Steg 11: Betalningsinformation (forts.)

Slutför uppgifter för Additional Questions 

(Ytterligare frågor):

• Lägg till Banking / Payment 

Documentation (Bank-

/Betalningsdokumentation)

o För Dokument 1*, klicka på Select file (Välj 

fil) och ladda upp din dokumentation

o För Dokument 2*, klicka på Select file (Välj 

fil) och ladda upp din dokumentation

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Steg 12: Skatteinformation

Slutför uppgifter för Tax Information 

(Skatteinformation):

• Klicka på knappen Add Tax Document

(Lägg till skattedokument)

• Slutför obligatoriska uppgifter för Tax 

Document (Skattedokument):

o Tax Type* (Skattetyp*) - t.ex. A-skatt

o Tax Document Name* 

(Skattedokumentnamn*) -

Dokumentets namn

o Klicka på knappen Save Changes

(Spara ändringar)

• Klicka på knappen Save Changes (Spara 

ändringar)
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Vissa standardalternativ för skattedokument kan visas baserat 

på leverantörens adressland.



Steg 12: Skatteinformation (forts.)

Om ditt önskade skattedokument inte finns med 

under knappen Add Tax Document (Lägg till 

skattedokument), slutför uppgifterna för 

Additional Questions (Ytterligare frågor):

o Other Tax Document Types* (Andra 

skattedokument*) - Klicka på knappen 

Edit (Redigera)

o Välj önskat eller önskade alternativ

• Klicka på knappen Done (Klart)

• Klicka på knappen Select file (Välj fil) för att 

ladda upp din dokumentation

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Vissa standardalternativ för skattedokument kan visas baserat 

på leverantörens adressland.



Steg 13: Efterlevnad

Slutför uppgifter för Compliance (Efterlevnad):

• Klicka på länken till varje Policy, läs den 
noggrant och välj sedan Yes (Ja) eller No 
(Nej) för att indikera efterlevnad

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (PPG:s globala 
uppförandekod för leverantörer) 

o PPG’s Supplier Sustainability 
Policy* (PPG:s hållbarhetspolicy för 
leverantörer) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (PPG:s 
kvalitetskrav för 
fordonsbeläggningsleverantörer)

• Granska detaljerna för Dataintegritet och 
svara på tillhörande frågor

• Granska detaljerna för Certificates 
(Certifikat) och svara på tillhörande frågor

• Klicka på knappen Next (Nästa)
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Vissa policyalternativ kan visas baserat på leverantörens 

adressland.



Steg 14: Certifiera & Skicka in

Gröna bockar i den vänstra menyn indikerar att all 

obligatorisk information har angetts i varje avsnitt.

• Slutför uppgifter för Certify & Submit 

(Certifiera & Skicka in):

o Preparer’s Initials* 

(Upphovspersonens initialer*) -

förnamn + efternamn, t.ex. BF

o Preparer’s Name* (Upphovspersonens 

namn*) - förnamn + efternamn

o Preparer’s Title* (Upphovspersonens 

titel*) - t.ex. Ägare

o Preparer’s Email Address* 

(Upphovspersonens e-postadress*) -

e-postadress

o Certification* (Certifiering*) - kryssruta 

som bekräftar att informationen är korrekt

• Klicka på knappen Submit (Skicka in)

• Du kommer att få ett e-postmeddelande när 

onboardingen är klar
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Om informationen är ofullständig visas ett 

varningsmeddelande som visar det avsnitt som behöver 

åtgärdas.


