
Portalul furnizorilor PPG

Înregistrarea și activarea contului



Pasul 1: Urmați linkul din e-mailul 

de invitație pentru a vă conecta

• Pentru a vizualiza e-mailul în limba locală, 

selectați limba din tabelul din partea de sus a 

e-mailului 

• Dați clic pe butonul Register Now 

(Înregistrează acum)
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Pasul 2: Continuați cu 

înregistrarea
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• Selectați o altă limbă din dreapta sus pentru a 

finaliza înregistrarea după cum doriți

• Dați clic pe butonul Continue with 

Registration (Continuați cu înregistrarea)



Pasul 3: Creați un cont
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• Analizați notificările de Privacy
(Confidențialitate)

• Introduceți First Name (Prenume) și Last 
Name (Nume)

• Introduceți Phone Number (Număr de 
telefon)

• Selectați Preferred Time Zone (Fus orar 
preferat)

• Introduceți Email (E-mail)

• Introduceți o Password (Parolă)

• Reintroduceți Password (Parolă)

• Citiți și acceptați Terms and Conditions 
(Termeni și condiții)

• Dați clic pe butonul Create Account (Creare 
cont)



Pasul 4: Bine ați venit

• Conectați-vă la noul cont

• Introduceți Password (Parolă)

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)

• Pe pagina Welcome to Supplier Registration 

(Bine ați venit la înregistrarea furnizorului), 

faceți clic pe butonul Next (Înainte)

Notă: Bifele de culoare verde din meniul din partea 

stângă indică faptul că secțiunea are toate 

informațiile necesare introduse. Cu toate acestea, 

verificați întotdeauna pentru a vă asigura că 

informațiile opționale sunt introduse după cum 

doriți.

Dacă se afișează un triunghi gri, dați clic pe titlul 

secțiunii pentru a naviga înapoi la secțiune și pentru 

a completa datele necesare care lipsesc.
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• Dați clic pe ? din partea din dreapta sus pentru a primi 

ajutor pe pagină

• Dați clic pe ? de lângă numele câmpului pentru mai multe 

detalii



Pasul 5: Prezentarea generală a 

companiei
Completați detaliile pentru Company Overview 
(Prezentarea generală a companiei):

• Completați câmpurile obligatorii din Company 
Overview (Prezentarea generală a companiei): 

o Country of Origin* (Țara de origine*) - țara în 
care are sediul compania dvs. Această selecție 
va determina dacă sunt necesare informații 
suplimentare, care vor apărea în secțiunea 
Additional Questions (Întrebări suplimentare)

o Does your business have a DUNS number?* 
(Compania are un număr DUNS?*) - un 
identificator de nouă cifre pentru afaceri emis 
de Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Structura legală*) - o 
structură de proprietate a companiei sau o 
formă de afaceri, opțiunile includ LLC-uri, 
parteneriate, întreprinderi individuale, corporații 
etc.

o Tax ID Number* (Număr de identificare 
fiscală*) 

• Completați toate informațiile opționale, după cum 
doriți

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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• Dați clic pe ? din partea din dreapta sus pentru a primi 

ajutor pe pagină

• Dați clic pe ? de lângă numele câmpului pentru mai multe 

detalii



Pasul 6: Detalii despre companie

Completați Business Details (Detalii despre 
companie):

• Completați câmpurile obligatorii din Business 
Details (Detalii despre companie): 

o Commodity Codes* (Coduri de marfă*) -

cod care identifică tipul de bunuri sau 
servicii pe care compania dvs. le furnizează

o Please select any currencies supported 
by your organization* (Selectați 
monedele acceptate de organizația dvs.*)
- dați clic pe Edit (Editare) și selectați toate 
opțiunile care se aplică

o Is your company involved in any of the 
following activities?* (Compania dvs. 
este implicată în oricare dintre 
următoarele activități?*) - dați clic pe Edit 
(Editare) și apoi selectați toate opțiunile 
care se aplică

• Completați toate informațiile opționale, după cum 
doriți

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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• Dați clic pe ? din partea din dreapta sus pentru a primi 

ajutor pe pagină

• Dați clic pe ? de lângă numele câmpului pentru mai multe 

detalii



Pasul 7: Adrese

Completați detaliile Addresses (Adrese):

• Dați clic pe butonul Add Address (Adăugați adrese)

• Completați câmpurile Address Details (Detalii adresă)
necesare:

o What would you like to label this address?* (Cum ați dori 
să etichetați această adresă? *) - numele adresei; ex. 
Sediul central, biroul din Houston

o Which of the following business activities take place at 
this address? (select all that apply) (Care dintre 
următoarele activități comerciale au loc la această 
adresă?) (selectați toate care se aplică)* - Opțiuni: Preia 
comenzi, primește plăți etc.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address?* (Cum ați dori să primiți comenzi de 
cumpărare pentru această adresă de îndeplinire?*) - ex. 
e-mail

o Country* (Țară*) - adresa țării

o Address Line 1* (Adresa 1*) - numele / numărul străzii

o City/Town* (Oraș / municipiu *) - adresa orașului / orașului

o Contact Label* (Etichetă de contact *) - eticheta de contact 
principală

o First Name* (Prenume*) - prenumele contactului principal

o Last Name* (Nume*) - numele contactului principal

o Email* (Adresa de e-mail*) - adresa de e-mail de contact 
principală

o Phone* (Telefon*) - numărul de telefon principal de contact

• Dați clic pe butonul Save Changes (Salvați modificările)

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Furnizorii trebuie să aibă o adresă primară și o adresă de 

remitență, chiar dacă sunt la fel.



Completați detaliile Contacts (Contacte):

• Dați clic pe butonul Add Contact (Adăugați 
contacte)

• Completați câmpurile obligatorii Contact 
Details (Detalii de contact): 

o Contact Label* (Etichetă de contact*) - un 
grup specific din care face parte persoana de 
contact (de ex. furnizor de servicii)

o First Name* (Prenume*) - prenumele 
contactului principal

o Last Name* (Nume*) - numele contactului 
principal

o Email* (Adresa de e-mail*) - adresa de e-
mail a contactului

o Phone* (Telefon*) - număr de telefon de 
contact

• Dați clic pe butonul Save Changes (Salvați 
modificările)

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Fiecare înregistrare de adresă trebuie să aibă un contact 

asociat. Poate fi același contact.

Pasul 8: Contacte



Completați detaliile Diversity (Diversitate):

• Faceți clic pe butonul Add Diversity 

Classification (Adăugare clasificare 

diversitate)

• Selectați opțiunile Small Business 

Status and Diversity Classification 

(Clasificare diversitate și statut de 

afacere mică)

• Dați clic pe butonul Done (Efectuat)

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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În funcție de clasificările selectate, câmpurile suplimentare vor 

fi afișate astfel încât să poată fi încărcate certificatele aferente.

Pasul 9: Diversitate



Completați detaliile pentru Insurance (Asigurare):

• Faceți clic pe butonul Add Insurance 
(Adăugare asigurare)

• Selectați câmpul Insurance (Asigurare)
aplicabil

• Completați detaliile obligatorii pentru
Insurance (Asigurare):

• Policy Number* (Număr poliță*)

• Insurance Limit* (Limită asigurare*)

• Expiration Date* (Data expirării*)

• Insurance Provider* (Furnizor 
asigurare*)

• Dați clic pe butonul Save Changes (Salvați 
modificările)

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Utilizați butonul Add Insurance (Adăugare asigurare) pentru a 

selecta tipuri suplimentare de asigurare și pentru a completa 

detaliile necesare.

Pasul 10: Asigurare



Pasul 11: Informații de plată
Completați detaliile Payment Information (Informații de 
plată):

• Dați clic pe Add Payment Information (Adăugați 
informații de plată) și selectați una dintre opțiuni: 
Depozit direct, card de credit, cec etc.

• Completați cerințele Payment Details (Detaliile plății)
în funcție de tipul de plată selectat (de ex. Depozit 
direct (ACH))

o Payment Title*(Titlu de plată*) - numele plății

o Country*(Țară*) - țara de plată

o Payment Type*(Tipul de plată*) - implicit din selecția 
anterioară

o Remittance Address*(Adresă de remitere*) - este 
disponibilă selectarea din adresele create anterior

o Electronic Remittance Email* (E-mail pentru remitere 
pe cale electronică) - adresă de e-mail pentru a primi 
informațiile referitoare la remitere

o Currency*(Monedă*) - moneda de plată

• Completați detaliile necesare pentru Bank Account 
(Cont bancar):

o Country*(Țară*) - țara contului bancar

o Bank Name*(Numele băncii*) - numele băncii contului 
bancar

o Account Holder's Name* (Numele titularului de cont*) 
- numele și prenumele titularului contului

o Account Type*(Tip de cont*) - ex. Cecuri, Economii

• Dați clic pe butonul Save Changes (Salvați 
modificările)

12

Depunerea directă este metoda de plată preferată a PPG.  

Pe baza țării băncii, sunt solicitate detaliile relevante ale 

contului bancar.



Pasul 11: Informații de plată 

(continuare)

Completați detaliile pentru Additional 

Questions (Întrebări suplimentare):

• Adăugați Banking / Payment 

Documentation (Documente bancare/de 

plată)

o Pentru Document 1* (Document 1*), dați 

clic pe Select file (Selectare fișier) și 

încărcați documentele

o Pentru Document 2* (Document 2*), dați 

clic pe Select file (Selectare fișier) și 

încărcați documentele

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Pasul 12: Informații fiscale

Completați detaliile Tax Information (Informații 

fiscale):

• Dați clic pe butonul Add Tax Document 

(Adăugare document fiscal)

• Completați detaliile necesare pentru Tax 

Document (Document fiscal):

o Tax Type* (Tipul taxei*) - ex. W-9

o Tax Document Name* (Numele 

documentului fiscal*) - numele 

documentului

o Dați clic pe butonul Save Changes 

(Salvați modificările)

• Dați clic pe butonul Save Changes (Salvați 

modificările)

14

Unele opțiuni implicite ale documentelor fiscale pot fi afișate în 

funcție de adresa furnizorului.



Pasul 12: Informații fiscale 

(continuare)

Dacă tipul de document fiscal dorit nu apare în 

lista afișată de butonul Add Tax Document 

(Adăugare document fiscal), completați 

detaliile Additional Questions (Întrebări 

suplimentare):

o Other Tax Document Types* (Alte 

tipuri de documente fiscale*) – dați 

clic pe butonul Edit (Editare)

o Selectați opțiunile dorite

• Dați clic pe butonul Done (Efectuat)

• Faceți clic pe butonul Select file (Selectare 

fișier) pentru a încărca documentele 

dumneavoastră

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Unele opțiuni implicite ale documentelor fiscale pot fi afișate în 

funcție de adresa furnizorului.



Pasul 13: Conformitatea

Completați detaliile pentru Compliance 

(Conformitate):

• Faceți clic pe link pentru fiecare Policy 

(Politică), citiți-o cu atenție și selectați Yes (Da)

sau No (Nu) pentru indicarea conformității

o Codul de conduită global al furnizorilor 

PPG* 

o Politica PPG privind sustenabilitatea 

furnizorilor* 

o Cerințe de calitate pentru furnizorii de 

vopsele pentru industria auto PPG

• Analizați detaliile pentru Data Privacy 

(Confidențialitate date) și răspundeți la 

întrebările aferente

• Analizați detaliile pentru Certificates 

(Certificate) și răspundeți la întrebările aferente

• Dați clic pe butonul Next (Înainte)
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Unele opțiuni implicite pentru politică pot fi afișate în funcție de 

adresa furnizorului.



Pasul 14: Certificare și trimitere

Bifele verzi din meniul din stânga indică faptul că 
toate informațiile necesare au fost introduse în 
fiecare secțiune.

• Completați detaliile necesare pentru Certify & 
Submit (Certificare și trimitere):

o Preparer’s Initials* (Inițiale ale 
pregătitorului*) - inițiale prenume + 
nume, ex. BF

o Preparer’s Name* (Numele 
pregătitorului*) - prenume + nume

o Preparer’s Title* (Titlul pregătitorului*)-
ex. Proprietar

o Preparer’s Email Address* (Adresa de 
e-mail a pregătitorului*) - adresa de e-
mail

o Certification* (Certificare*) - bifați 
caseta de confirmare a faptului că 
informațiile furnizate sunt corecte

• Dați clic pe butonul Submit (Trimitere)

• Veți primi o notificare prin e-mail că procesul 
de onboarding a fost finalizat
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Dacă informațiile sunt incomplete, apare un mesaj de 

avertizare care afișează secțiunea care necesită atenție.


