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Uppdatering av bankinformation 
 

 

Leverantörer måste logga in på sitt ePro/Jaggaer-konto när det ska göras ändringar i 
bankinformationen.  Den som ska utföra ändringen måste ha rätt behörigheter i systemet innan de 
kan uppdatera bankinformationen.   

• Tala med din kontoadministratör för att avgöra om dina behörigheter är korrekt inställda. 
• Om du inte vet vem din kontoadministratör är, kontakta Jaggaer-supporten. 

  
Uppdatering av bankinformation 

 
Från PPG-startskärmen, använd navigeringsmenyn till vänster och välj Registration (Registrering) 
– Registration (Registrering) – Manage Registration Profile (Hantera registreringsprofil). 
 

  
 
Detta val öppnar checklistan för registrering.  Välj Payment Information (Betalningsinformation) 
för att göra eventuella ändringar i bankinformation. 
 

 
 
 
 
VIKTIGT! Ändra inte den befintliga betalningsmetoden/-kontot.  Markera det gamla kontot som 
inaktivt och Add Payment Information (Lägg till betalningsinformation) för att skapa en post för 
den nya/uppdaterade informationen.  
 
 

1 

1. Klicka på Edit (Redigera) för att markera 
det aktuella bankkontot som inaktivt. 

https://www.jaggaer.com/supplier-support/
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Nu är du redo att lägga till den uppdaterade betalningsinformationen.  Om knappen Add Payment 
Information (Lägg till betalningsinformation) inte är synlig har du inte systembehörigheter att 
uppdatera bankinformationen (se ovan). 
 

 
 
 
Klicka på Save Changes (Spara ändringar) när alla obligatoriska fält är ifyllda. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

2. I avsnittet Edit Payment Information 
(Redigera betalningsinformation), 
ändra beteckningen för Active 
(Aktiv) från Yes (Ja) till No (Nej). 

3. Klicka på Save Changes (Spara 
ändringar).   

 
Konton som är märkta som inaktiva visas 
nedtonade i listan med 
betalningsinformation. 

 

 
Contact1@abc-company.com 

4 4. Klicka på Add Payment Information (Lägg till 
betalningsinformation) och välj tillämplig kontotyp. 
 
Varje kontotyp kräver specifik information.  Fyll i alla 
obligatoriska fält (indikeras med    ).   
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Den nya betalningsinformationen blir nu aktiv i betalningslistan. 

 
 
Alla banktillägg/-ändringar verifieras av PPG och den nödvändiga stöddokumentationen måste 
bifogas innan du kan spara dina ändringar. 
 

 
När de nödvändiga verifieringsfilerna har laddats upp klickar du Save Changes (Spara ändringar). 

Som anges i skärminstruktionerna ska du bifoga två 
dokument som verifierar bankinformationen.  Detta 
inkluderar: 

• Kontoutdrag/bekräftelse/intyg (inte äldre än 3 
månader) 

• Faktura som visar bankuppgifter 
• Officiellt brev med brevhuvud och underskrift 
• Annullerad check 


