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Soru Cevap 

ePro nedir? 
ePro, PPG'nin tedarikçi ilişkilerini yönetmek, kaynak sağlama etkinlikleri yürütmek ve 
dolaylı mal ve hizmetleri satın almak için sunduğu küresel çözümdür. Çözüm Jaggaer 
tarafından barındırılıyor. 

EPro 
kullanmanın 
maliyeti nedir? 

EPro (Jaggaer tarafından barındırılan) aracılığıyla kaydolmak veya işlem yapmak için 
herhangi bir ücret yoktur. 

EPro'yu nasıl 
kullanacağım? 

Tedarikçiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere PPG ile birçok etkileşim gerçekleştirmek 
için ePro kullanacaktır: 

 Adres, bankacılık ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere kuruluşlarının verilerini 
kaydetme ve sürdürme 

 Gerekli ilk katılım belgelerini gönderme 

 Kaynak bulma etkinliklerine katılmak 

 Mallar / hizmetler için sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması 
 
Dolaylı tedarikçiler de ePro'yu aşağıdakiler için kullanacaktır: 

 Müzakere edilen mal / hizmetlerin kataloglarının bakımı 

 Elektronik olarak satın alma siparişlerini (PO) alma ve onaylama 

 Fatura gönderme ve ödeme durumunu izleme 

Tedarikçiler için 
faydalar 
nelerdir? 

Tüm tedarikçiler: 

 EPro portalı aracılığıyla kuruluşunuzun verilerini kolayca sürdürme ve 
güncelleme yeteneği 

 Sistem bildirimleri, süresi dolan sertifikaların zamanında ele alınmasını tavsiye 
eder 

 Kaynak bulma etkinliklerine veya sözleşme görüşmelerine katılan tedarikçiler 
için gelişmiş yetenekler 

Dolaylı Tedarikçiler: 

 PO'ların elektronik iletimi ve faturaları ePro portalı aracılığıyla elektronik olarak 
gönderme yeteneği 

 PO'ların, fatura durumunun ve ödeme bilgilerinin tek bir yerde gerçek zamanlı 
görünürlüğü 

 Fatura verilerinin gönderilmeden önce doğrulanmasıyla daha az veri hatası 
olması, ödeme anlaşmazlıklarının hacmini azaltır 

Nasıl kayıt 
olacağım? 

 Tedarikçiler, PPG ve Jaggaer'den ePro'ya kaydolmak ve bir profil oluşturmak 
için bir bağlantı içeren bir e-posta daveti alacaklar. 

Ne zaman kayıt 
olmalıyım? 

 Dolaylı tedarikçiler, Şubat 2021'den itibaren kayıt daveti alacak.  Davetiyeyi 
aldıktan sonra, tedarikçiler derhal kaydolmalıdır. 

 Doğrudan tedarikçiler (hammaddeler) gelecekteki kayıt kampanyalarına dahil 
edilecek 

 Tüm tedarikçilerin bir kaynak sağlama etkinliğine katılmadan, yeni bir sözleşme 
imzalamadan veya organizasyon bilgilerini güncellemeden (örn. Adres, 
bankacılık, iletişim bilgileri) önce kayıt yaptırması gerekecektir. 
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Kaydolmazsam 
ne olur? 

 Kayıt zorunludur.  PPG, tedarikçileri kaynak bulma etkinliklerine dahil 
etmeyecek veya kayıt tamamlanana kadar bir sözleşmeyi yenilemeyecektir. 
Kayıt yaptırmayan tedarikçiler bundan sonra PPG ile iş yapmayacaktır. 

 


