
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την ενημέρωση των προμηθευτών  

 

Ερώτηση Απάντηση 

Τι είναι το ePro; 
Το ePro είναι η παγκόσμια λύση της PPG για τη διαχείριση σχέσεων προμηθευτών, τη 
διεξαγωγή εκδηλώσεων προμηθειών και την αγορά έμμεσων προϊόντων και υπηρεσιών. Η 
λύση φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Jaggaer. 

Τι κοστίζει η 
χρήση του ePro; 

Δεν υπάρχουν χρεώσεις για εγγραφή ή συναλλαγές στο ePro, που φιλοξενούνται στην 
πλατφόρμα της Jaggaer. 

Πώς θα 
χρησιμοποιήσω 
το ePro; 

Οι προμηθευτές θα χρησιμοποιούν το ePro για να εκτελούν πολλές αλληλεπιδράσεις με την 
PPG, όπως: 

• Καταχώριση και διατήρηση των εταιρικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων 
διευθύνσεων, τραπεζικών πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας 

• Υποβολή απαιτούμενων εγγράφων ένταξης 
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ανάθεσης προμηθειών 
• Εξέταση και οριστικοποίηση συμβάσεων για προϊόντα / υπηρεσίες 

 
Οι έμμεσοι προμηθευτές θα χρησιμοποιούν επίσης το ePro για: 

• Συντήρηση καταλόγων διαπραγματευόμενων προϊόντων / υπηρεσιών 
• Λήψη και αναγνώριση εντολών αγοράς (POs) με ηλεκτρονικό τρόπο 
• Υποβολή τιμολογίων και παρακολούθηση της κατάστασης πληρωμής τους 

Ποια είναι τα 
οφέλη για τους 
προμηθευτές; 

Για όλους τους προμηθευτές: 
• Δυνατότητα εύκολης συντήρησης και ενημέρωσης των εταιρικών δεδομένων σας 

μέσω της πύλης ePro 
• Οι ειδοποιήσεις συστήματος ενημερώνουν για πιστοποιητικά που λήγουν, ώστε να 

μπορούν να διευθετηθούν έγκαιρα 
• Βελτιωμένες δυνατότητες για προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις 

προμηθειών ή σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων 
Έμμεσοι προμηθευτές: 

• Ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών αγοράς (POs) και δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής τιμολογίων μέσω της πύλης ePro 

• Ορατότητα εντολών αγοράς (PO) σε πραγματικό χρόνο, κατάσταση τιμολογίων και 
πληροφορίες πληρωμής σε μία τοποθεσία 

• Λιγότερα σφάλματα δεδομένων με δεδομένα τιμολογίων επαληθευμένα πριν από την 
υποβολή, μειώνοντας έτσι τον όγκο των διαφωνιών για τις πληρωμές 

Πώς θα 
εγγραφώ; 

• Οι προμηθευτές θα λάβουν μια πρόσκληση μέσω email από την PPG με έναν 
σύνδεσμο για εγγραφή και δημιουργία προφίλ στο ePro 

Πότε πρέπει να 
εγγραφώ; 

• Οι έμμεσοι προμηθευτές θα ενημερωθούν τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την 
ενεργοποίηση, προκειμένου να εγγραφούν στο ePro 

• Οι άμεσοι προμηθευτές (πρώτες ύλες) θα συμπεριληφθούν σε μελλοντικές εκστρατείες 
εγγραφής 

• Όλοι οι προμηθευτές θα πρέπει να εγγραφούν πριν από τη συμμετοχή σε μια 
εκδήλωση προμηθειών, την υπογραφή μιας νέας σύμβασης ή την ενημέρωση 
εταιρικών πληροφοριών (π.χ. διεύθυνση, τραπεζικές πληροφορίες, στοιχεία 
επικοινωνίας) 

Τι θα συμβεί αν 
δεν εγγραφώ; 

• Η PPG δεν θα συμπεριλάβει προμηθευτές σε εκδηλώσεις προμηθειών, ούτε θα 
ανανεώνει συμβάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εγγραφή. Οι προμηθευτές που δεν θα 
εγγραφούν δεν θα μπορούν να συνεργάζονται πλέον με την PPG. 

 


