
PPG-toimittajaportaali

Rekisteröityminen ja tilin aktivointi



Vaihe 1 Kirjaudu sisään 

käyttämällä kutsusähköpostissa 

olevaa linkkiä

• Jos haluat nähdä sähköpostin paikallisella 

kielellä, valitse kieli sähköpostin yläreunassa 

olevasta taulukosta 

• Klikkaa Register Now (Rekisteröidy nyt) -

painiketta
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Vaihe 2 Jatka rekisteröitymistä
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• Valitse toinen kieli oikeasta yläkulmasta 

suorittaaksesi rekisteröinnin loppuun

• Klikkaa Continue with Registration (Jatka 

rekisteröitymistä) -painiketta



Vaihe 3 Luo tili
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• Tutustu Privacy (tietosuojaa) koskeviin 

huomautuksiin

• Syötä First name (etunimesi) ja Last name 

(sukunimesi)

• Syötä Phone Number (puhelinnumerosi)

• Valitse oma Preferred Time Zone 

(ensisijainen aikavyöhykkeesi)

• Syötä Email (sähköpostiosoitteesi)

• Syötä Password (salasanasi)

• Syötä Password (salasanasi) uudelleen

• Lue ja hyväksy Terms and Conditions

(käyttöehdot)

• Klikkaa Create Account (Luo tili) -painiketta



Vaihe 4 Tervetuloa

• Kirjaudu uudelle tilillesi

• Syötä Password (salasanasi)

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta

• Napsauta Welcome to Supplier Registration 

(Tervetuloa toimittajarekisteröintiin) -sivulla 

Next (Seuraava) -painiketta

Huomio: Vihreät vasemman valikon valintamerkit 

osoittavat, että osiossa on syötetty kaikki 

vaadittavat tiedot. Tarkista kuitenkin aina että 

valinnaiset tiedot on syötetty halutulla tavalla.

Jos harmaa kolmio tulee näkyviin, napsauta osion 

otsikkoa navigoidaksesi takaisin osioon 

täydentämään puuttuvat vaaditut tiedot.
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• Klikkaa rataskuvaketta sivun oikeassa yläkulmassa.

• Klikkaa ? kentän nimen vieressä saadaksesi lisätietoja



Vaihe 5: Yrityksen esittely

Täydennä Company Overview (yrityksen esittelyn) 

tiedot:

• Täydennä Company Overview (yrityksen 

esittelyn) pakolliset kentät: 

o Country of Origin (Alkuperämaa)* - maa, 

jossa yrityksesi sijaitsee. Tämä määrittää 

mahdollisesti vaadittavat lisätiedot, jotka 

näkyvät Lisäkysymyksiä-osiossa

o Does your business have a DUNS 

number? (Onko yritykselläsi DUNS-

numero?)* - Dun & Bradstreetin myöntämä 

yhdeksännumeroinen yritystunnus

o Legal Structure (Oikeudellinen rakenne)* 

- yrityksen omistusrakenne tai yritysmuoto; 

valintoja ovat LLC:t, yhtiöt, yksityiset 

yritykset, yritykset, jne.

o Tax ID Number (Henkilötunnus)* 

• Täytä kaikki valinnaiset tiedot halutessasi

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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• Klikkaa rataskuvaketta sivun oikeassa yläkulmassa.

• Klikkaa ? kentän nimen vieressä saadaksesi lisätietoja



Vaihe 6 Yrityksen tiedot

Täydennä Business Details(Yrityksen tiedot):

• Täydennä pakolliset pakolliset Business 

Details(Yrityksen tiedot) -kentät: 

o Commodity Codes(Tavarakoodit)* - koodi, 

joka tunnistaa yrityksesi tarjoaman tavaran 

tai palvelun

o Please select any currencies supported 

by your organization(Valitse 

organisaatiosi tukemat valuutat)* -

Napsauta Muokkaa ja valitse sitten kaikki 

sopivat

o Is your company involved in any of the 

following activities? (Osallistuuko 

yrityksenne johonkin seuraavista 

toiminnoista?) - Napsauta Muokkaa ja 

valitse sitten kaikki sopivat

• Täytä kaikki valinnaiset tiedot halutessasi

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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• Klikkaa rataskuvaketta sivun oikeassa yläkulmassa.

• Klikkaa ? kentän nimen vieressä saadaksesi lisätietoja



Vaihe 7: Osoitteet

Täydennä Addresses (osoitetiedot):

• Napsauta Add Address (Lisää osoite) -painiketta

• Täytä vaadittu Address Details (osoitetiedot):

o What would you like to label this address? (Millä 
tunnisteella haluaisit tämän osoitteen?)* - osoite Nimi; 
esim. Pääkonttori, Houstonin toimisto

o Which of the following business activities take place at 
this address? (Mitä seuraavista liiketoiminnoista 
tapahtuu tässä osoitteessa?) (select all that apply)
(valitse kaikki jotka sopivat)* - vaihtoehdot: Vastaanottaa 
tilaukset, maksut jne.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address?* (Miten haluaisit vastaanottaa 
ostotilauksia tälle toimitusosoitteelle?*) - esim. sähköposti

o Country (Maa)* - osoitemaa

o Address Line (Osoiterivi 1)* - kadun nimi/numero

o City/Town (kaupunki/paikkakunta)* - osoite 
kaupunki/kaupunki

o Contact Label (yhteystietomerkki)* - ensisijaisen 
yhteyshenkilön merkki

o First name (etunimi)* - ensisijaisen yhteyshenkilön etunimi

o Last name (sukunimi)* - ensisijaisen yhteyshenkilön 
sukunimi

o Email (sähköposti)* - ensisijainen yhteyssähköpostiosoite

o Phone (puhelin)* - ensisijaisen yhteyshenkilön 
puhelinnumero

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -painiketta.

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Toimittajilla on oltava ensisijainen osoite ja lähetysosoite, 

vaikka ne olisivat samat.



Täydennä Contacts (Yhteystiedot):

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -

painiketta.

• Täytä pakolliset Contacts (Yhteystiedot) -

kentät: 

o Contact Label (Yhteystietomerkki)* - tietty 

ryhmä, johon yhteyshenkilö kuuluu (esim. 

palveluntarjoaja)

o First name (etunimi)* - Ota yhteyttä etunimi

o Last name (sukunimi)* - yhteyshenkilön 

sukunimi

o Email (sähköposti)* -

yhteyssähköpostiosoite

o Phone (Puhelin)* - Kontakti puhelin numero

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -

painiketta.

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Jokaiseen osoitetietueeseen on liitettävä yhteystieto. Ne 

voivat olla sama yhteyshenkilö.

Vaihe 8 Yhteystiedot



Täydennä Diversity (monimuotoisuus) -tiedot:

• Klikkaus päällä Add Diversity 

Classification (Lisää 

monimuotoisuuden luokitus) -

painiketta

• Valitse sovellettava Small Business 

Status and Diversity Classification 

(pienyritysten asema ja 

monimuotoisuusluokitus)

• Klikka Done (Valmis) -painiketta

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Valitun luokituksen perusteella näytetään lisäkenttiä, jotta 

soveltuvia varmenteita voidaan ladata.

Vaihe 9 Monimuotoisuus



Täydennä Insurance (vakuutustiedot):

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -

painiketta.

• Valitse sovellettava Insurance 

(vakuutus)

• Täytä vaaditut Insurance (vakuutustiedot):

• Policy Number (vakuutusnumero)*

• Insurance Limit (Vakuutusraja)*

• Expiration Date (päättymispäivä)*

• Insurance Provider (Vakuutusyhtyiö)*

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -

painiketta.

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Lisää vakuutus -painikkeella voit valita lisää vakuutustyyppejä 

ja täyttää tarvittavat tiedot.

Vaihe 10 Vakuutus



Vaihe 11 Maksutiedot
Täydennä Payment Information (maksutiedot):

• Klikkaa Add Payment Information (lisää 
maksutiedot) -painiketta ja valitse jokin 
vaihtoehdoista: Suoratalletus, luottokortti, shekki 
jne.

• Täytä vaaditut Payment Details (maksutiedot) 
riippuen valitsemastasi maksutyypistä (esim. 
Suora talletus (ACH))

o Payment Title (Maksun nimike)* - maksun nimi

o Country (Maa)* - maksumaa

o Payment Method (Maksutapa)* - oletusarvo 
edellisestä valinnasta

o Remittance Address (Lähetysosoite)* -
Valittavissa aiemmin luoduista osoitteista

o Electronic Remittance Email(sähköinen 
lähetyssähköposti)* - sähköposti lähetystietojen 
vastaanottamiseksi

o Currency (valuutta)* - maksun valuutta

• Täydennä vaaditut Bank accountr (pankkitili) -
tiedot:

o Country (Maa)* - pankkitilin maa

o Bank Name (Pankin nimi)* - pankkitilin pankin nimi

o Account Holder's Name (Tilin omistajan nimi)* -
tilinhaltijan etu- ja sukunimi

o Tilin tyyppi Tarkastus, Säästöt

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -
painiketta.

12

Suoratalletus on PPG:n ensisijainen maksutapa.  

Pankkimaan mukaan pyydetään asiaankuuluvat 

pankkitilitiedot.



Vaihe 11 Maksutiedot (jatkoa)

Täydennä Additional Questions 

(lisäkysymykset):

• Muut pankki-/maksuasiakirjat

o Klikkaa asiakirjalle Document 1 (asiakirja 

1)*ja Select file (valitse tiedosto) ja lataa 

asiakirjasi

o Klikkaa asiakirjalle Document 2 (asiakirja 

2)*ja Select file (valitse tiedosto) ja lataa 

asiakirjasi

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Vaihe 12 Verotiedot

Täydennä Tax Information (verotiedot):

• Klikkaa Add Tax Document (lisää 

veroasiakirja) -painiketta

• Täytä pakolliset Tax Document 

(veroasiakirja) -tiedot:

o Tax Type (Verotyyppi)* - esim. W-9

o Tax Document 

Name(Verotusasiakirjan nimi)* -

asiakirjan nimi

o Napsauta Start Course (Aloita kurssi)

-painiketta.

• Napsauta Start Course (Aloita kurssi) -

painiketta.
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Jotkin veroasiakirjan oletusasetukset saattavat näkyä 

toimittajan osoitemaan perusteella.



Vaihe 12 Verotiedot (jatkoa)

Jos haluamaasi veroasiakirjaa ei ole luettelossa 

Add Tax Document (lisää veroasiakirja) -

painikkeen alla, täytä Additional Questions 

(lisäkysymyksiä) yksityiskohdat:

o Other Tax Document Types (muut 

veroasiakirjatyypit* - Klikkaa Edit 

(Muokkaa) -painiketta

o Valitse haluamasi vaihtoehto(t)

• Klikkaa Done (Valmis) -painiketta

• Klikkaa Select file (valitse tiedosto) -

painiketta ladataksesi asiakirjasi

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Jotkin veroasiakirjan oletusasetukset saattavat näkyä 

toimittajan osoitemaan perusteella.



Vaihe 13 Vaatimustenmukaisuus

Täydennä Compliance 
(vaatimustenmukaisuustiedot):

• Napsauta jokaisen Policy (käytännön) linkkiä, 
lue teksti huolellisesti ja valitse sitten Yes 
(Kyllä) tai No (Ei) ilmaistaksesi 
vaatimustenmukaisuuden noudattamisesta

o PPG's Global Supplier Code of 
Conduct (PPG:n globaalit toimittajille 
suunnatut toimintaohjeet) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy 
(PPG:n toimittajille suunnattu kestävän 
kehityksen käytäntö)* 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (PPG:n autojen 
pinnoitteiden toimittajan 
laatuvaatimukset)

• Tarkista Data Privacy (tietosuojatiedot) ja 
vastaa niihin liittyviin kysymyksiin

• Tarkista Certificates (sertifikaattitiedot) ja 
vastaa niihin liittyviin kysymyksiin

• Klikkaa Next (Seuraava) -painiketta
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Jotkut käytäntövaihtoehdot saattavat näkyä toimittajan 

osoitemaan perusteella.



Vaihe 14 Vahvista ja lähetä
Vihreät valintamerkit vasemmassa valikossa 

osoittavat, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty 

kuhunkin osioon.

• Täydennä Certify & Submit (Vahvista ja 

lähetä):

o Preparer’s Initials (valmistajan 

nimikirjaimet)* - etunimi + sukunimen 

alkukirjaimet, esim. BF

o Preparer’s Name (valmistajan nimi)* -

etunimi + sukunimi

o Preparer’s Title (valmistajan titteli)* -

esim. Omistaja

o Preparer’s Email Address (valmistajan 

sähköpostiosoite)* - sähköpostiosoite

o Certification (sertifiointi)* - valintaruutu, 

joka vahvistaa, että annetut tiedot ovat 

oikein

• Klikkaa Submit (lähetä) -painiketta

• Saat sähköposti-ilmoituksen (email 

notification), että perehdytys on valmis
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Jos tiedot ovat puutteellisia, näyttöön tulee varoitusviesti, 

jossa näkyy osa, joka vaatii huomiota.


