
Nejčastější dotazy týkající se informovanosti dodavatele  

 

 
Otázka Odpověď 

Co je to ePRO? 
ePRO je globální řešení společnosti PPG pro řízení vztahů s dodavateli, vedení akcí 
v oblasti zajišťování zdrojů a nákup nepřímého zboží a služeb. Řešení je hostováno 
společností Jaggaer. 

Jaká je cena za 
používání 
ePRO? 

Registrace nebo transakce prostřednictvím ePRO jsou bezplatné (hostováno 
společností Jaggaer). 

Jak budu ePRO 
používat? 

Dodavatelé budou používat ePRO k provádění mnoha interakcí se společností PPG, 
včetně následujícího: 

 Registrace a správa údajů o vlastní organizaci, včetně adresy, bankovních 
a kontaktních údajů 

 Odeslání požadované dokumentace týkající se adaptace 

 Účast na akcích v oblasti zajišťování zdrojů 

 Revize a finalizace smluv o poskytování zboží/služeb 
 
Nepřímí dodavatelé budou používat ePRO také pro: 

 Vedení katalogů sjednaného zboží/služeb 

 Elektronické přijímání a potvrzování nákupních objednávek (PO) 

 Odesílání faktur a sledování stavu platby 

Jaké jsou 
výhody pro 
dodavatele? 

Všichni dodavatelé: 

 Možnost snadno spravovat a aktualizovat data o vlastní organizaci 
prostřednictvím portálu ePRO 

 Systémová oznámení upozorňují na certifikáty s končící platností, aby mohly 
být včas řešeny 

 Rozšířené možnosti pro dodavatele, kteří se účastní akcí v oblasti zajišťování 
zdrojů nebo smluvních jednání 

Nepřímí dodavatelé: 

 Elektronický přenos nákupních objednávek a možnost předkládat faktury 
elektronicky prostřednictvím portálu ePRO 

 Viditelnost nákupních objednávek, stavu faktur a platebních informací 
v reálném čase na jednom místě 

 Méně chyb v údajích, ověření údajů na faktuře před odesláním faktury, což 
snižuje počet platebních sporů 

Jak se mohu 
zaregistrovat? 

 Dodavatelé obdrží e-mailovou pozvánku od společností PPG a Jaggaer 
s odkazem na registraci a vytvoření profilu v aplikaci ePRO 

Co musím 
udělat, abych 
se mohl 
zaregistrovat? 

 Počínaje únorem 2021 obdrží nepřímí dodavatelé pozvánku k registraci.  Po 
obdržení pozvánky by se dodavatelé měli neprodleně zaregistrovat. 

 Přímí dodavatelé (suroviny) budou zařazeni do budoucích registračních 
kampaní 

 Všichni dodavatelé se budou muset zaregistrovat před účastí na akci v oblasti 
zajišťování zdrojů, před podpisem nové smlouvy nebo aktualizací informací 
o organizaci (např. adresa, bankovní a kontaktní údaje). 
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Co se stane, 
když se 
nezaregistruji? 

 Registrace je povinná. Společnost PPG nebude zapojovat dodavatele do akcí 

v oblasti zajišťování zdrojů ani nebude obnovovat smlouvy, dokud nebude 
registrace dokončena. Dodavatelé, kteří se nezaregistrují, nebudou se 
společností PPG nadále obchodovat. 

 


