
PPG szállítói portál

Regisztráció és fiókaktiválás



1. lépés: A bejelentkezéshez 

kövesse a meghívó e-mailben 

található hivatkozást
• Az e-mail helyi nyelven történő 

megtekintéséhez válassza ki a nyelvet az e-

mail fejlécében található táblázatból 

• Kattintson a Register Now (Regisztráció 

most) gombra
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2. lépés: A regisztráció folytatása
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• Válasszon egy másik nyelvet a jobb felső 

sarokban a regisztráció igény szerinti 

elvégzéséhez

• Kattintson a Continue with Registration (A 

regisztráció folytatása) gombra



3. lépés: Fiók létrehozása
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• Tekintse át a Privacy (Adatvédelmi) 
tájékoztatót

• Töltse ki a First Name (utónév) és Last Name 
(vezetéknév) mezőket

• Töltse ki a Phone Number (telefonszám) 
mezőt

• Válassza ki a Preferred Time Zone (preferált 
időzóna) lehetőséget

• Töltse ki az Email (e-mail-cím) mezőt

• Töltse ki a Password (jelszó) mezőt

• Írja be a jelszót még egyszer

• Olvassa el és fogadja el a Terms and 
Conditions (Felhasználási feltételek) részt

• Kattintson a Create Account (Fiók 
létrehozása) gombra



4. lépés: Üdvözöljük!

• Jelentkezzen be az új fiókjába

• Töltse ki a Password (jelszó) mezőt

• Kattintson a Next (Tovább) gombra

• A Welcome to Supplier Registration (Szállítói 

regisztráció üdvözlő) oldalon kattintson a Next

(Tovább) gombra

Megjegyzés: A bal oldali menüben lévő zöld pipák 

azt jelzik, hogy ebben a részben az összes előírt

információt rögzítették. Ennek ellenére mindig 

ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az 

opcionális információ a kívánt módon lett-e 

megadva.

Ha egy szürke háromszög jelenik meg, kattintson a 

szakasz címére, hogy visszatérjen a szakaszhoz a 

hiányzó, szükséges adatok kitöltéséhez.
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• A jobb felső sarokban kattintson a kérdőjelre, ha 

segítségre van szüksége az oldalon.

• További részletekért kattintson a mező neve melletti 

kérdőjelre



5. lépés: Vállalat áttekintése

Töltse ki a Company Overview (Vállalat áttekintése) 
oldalon az adatokat:

• Töltse ki a Company Overview (Vállalat áttekintése) 
oldalon a szükséges mezőket: 

o Country of Origin (Származási ország)* – az 

az ország, ahol a vállalatuk található. Ez 
meghatározza a további szükséges 
információkat, amelyek az Additional Questions
(További kérdések) szakaszban jelennek meg

o Does your business have a DUNS number? 
(Vállalkozásuknak van DUNS-száma?)* - a 
Dun & Bradstreet által kiadott kilenc számjegyű 
vállalati azonosító

o Legal Structure (Jogi struktúra)* – a 
vállalkozás tulajdonosi szerkezete vagy 
vállalkozási forma, választási lehetőségek közé 
tartozik az LLC (korlátolt felelősségű társaság), 
partnerships (betéti társaság), sole 
proprietorships (egyéni vállalkozás), 
corporations (részvénytársaság) stb.

o Tax ID Number (Adószám)* 

• Igény szerint töltse ki az opcionális információkat

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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• A jobb felső sarokban kattintson a kérdőjelre, ha 

segítségre van szüksége az oldalon.

• További részletekért kattintson a mező neve melletti 

kérdőjelre



6. lépés: Vállalkozáa adatai

Töltse ki a Business Details (Vállalkozás adatai) 

részt:

• Töltse ki a Business Details (Vállalkozás adatai) 

oldalon a szükséges mezőket: 

o Commodity Codes (Árukódok)* – kód, amely 

azonosítja a cég által kínált áruk vagy 

szolgáltatások típusát

o Please select any currencies supported 

by your organization (Kérjük, válassza ki a 

szervezete által támogatott pénznemeket)*

– kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra, 

majd válassza ki az összes megfelelőt

o Is your company involved in any of the 

following activities? (Az Ön vállalata 

részt vesz a következő tevékenységek 

bármelyikében?)* - kattintson az Edit 

(Szerkesztés) gombra, majd válassza ki az 

összes megfelelőt

• Igény szerint töltse ki az opcionális információkat

• Kattintson a Next (Tovább) gombra

7

• A jobb felső sarokban kattintson a kérdőjelre, ha 

segítségre van szüksége az oldalon.

• További részletekért kattintson a mező neve melletti 

kérdőjelre



7. lépés: Címek

Töltse ki az Addresses (Címek) részben az adatokat:

• Kattintson az Add Addresses (Címek hozzáadása) 
gombra

• Töltse ki a kötelező Address Details (Cím adatai) mezőt:

o What would you like to label this address? (Milyen 
címkével szeretné ellátni ezt a címet?)* - cím neve; pl. 
Székhely, Houstoni Iroda

o Which of the following business activities take place at 
this address? (Az alábbi üzleti tevékenységek közül 
melyik történik ezen a címen?) (select all that apply)* 
(válassza ki az összes megfelelő választ)* – lehetőségek: 
Takes Orders (Megrendelések felvétele), Receives Payment 
(Fizetés fogadása) stb.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address? Hogyan szeretne beszerzési 
rendeléseket kapni erre a teljesítési címre?* – pl. e-mail

o Country (Ország)* – cím szerinti ország

o Address Line 1 (1. címsor)* – utcanév/házszám

o City/Town (Város/Település)* – cím szerinti város/település

o Contact Label (Kapcsolattartó címke)* – elsődleges 
kapcsolattartó címkéje

o First Name (Utónév)* – elsődleges kapcsolattartó utóneve

o Last Name (Vezetéknév)* – elsődleges kapcsolattartó 
vezetékneve

o Email (E-mail)* – elsődleges kapcsolattartó e-mail-címe

o Phone (Telefon)* – elsődleges kapcsolattartó telefonszáma

• Kattintson a Save Changes (Módosítások mentése) 
gombra

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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A beszállítóknak elsődleges címmel és átutalási címmel akkor 

is kell rendelkezniük a nyilvántartásban, ha azonosak.



Töltse ki a Contacts (Kapcsolattartók) adatait:

• Kattintson az Add Contact (Kapcsolattartó 

hozzáadása) gombra

• Töltse ki a kötelező Contact Details

(Kapcsolattartók adatai) mezőket: 

o Contact Label (Kapcsolattartó címke)* – egy 

adott csoport, amelynek a kapcsolattartó 

része (pl. szolgáltató)

o First Name (Utónév)* – kapcsolattartó 

utóneve

o Last Name (Vezetéknév)* – kapcsolattartó 

vezetékneve

o Email (E-mail)* – kapcsolattartó e-mail címe

o Phone (Telefon)* – kapcsolattartó 

telefonszáma

• Kattintson a Save Changes (Módosítások 

mentése) gombra

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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Minden címrekordhoz társítani kell egy kapcsolattartót. Ezek 

lehetnek ugyanaz a kapcsolattartók.

8. lépés: Kapcsolattartók



Töltse ki a Diversity (Sokszínűség) rész adatait:

• Kattintson az Add Diversity 

Classification (Sokszínűségi osztály 

hozzáadása) gombra

• Válassza ki a vonatkozó Small Business 

Status and Diversity Classification

(Kisvállalkozások státusza és 

sokszínűségi osztálya) gombot

• Kattintson a Done (Kész) gombra

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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A kiválasztott besorolás(ok) alapján további mezők jelennek 

meg, hogy a megfelelő tanúsítványokat fel lehessen tölteni.

9. lépés: Sokszínűség



Töltse ki az Insurance (Biztosítás) rész adatait:

• Kattintson az Add Insurance (Biztosítás 
hozzáadása) gombra

• Válassza ki a vonatkozó Insurance
(Biztosítás) kategóriát

• Töltse ki az Insurance (Biztosítás) rész 
kötelező adatait:

• Policy Number (Biztosítási kötvény 
száma*

• Insurance Limit (Kártérítési limit)*

• Expiration Date (Lejárati dátum)*

• Insurance Provider (Biztosító)*

• Kattintson a Save Changes (Módosítások 
mentése) gombra

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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Használja az Add Insurance (Biztosítás hozzáadása) gombot 

további biztosítási típusok kiválasztásához és a szükséges 

adatok megadásához.

10. lépés: Biztosítás



11. lépés: Fizetési Adatok
Töltse ki a Payment Information (Fizetési adatok) rész 
adatait:

• Kattintson az Add Payment Information (Fizetési 
adatok hozzáadása) gombra, és válassza az egyik 
lehetőséget: Direct Deposit (Közvetlen utalás), Credit 
Card (hitelkártya), Check (csekk) stb.

• Töltse ki a kötelező Payment Details (Fizetési adatok)
mezőt, a fizetés választott típusától függően (pl. Direct 
Deposit (Közvetlen utalás) (ACH)

o Payment Title (Fizetés jogcíme)* – fizetés elnevezése

o Country (Ország)* – fizetés szerinti ország

o Payment Type (Fizetés típusa)* – alapértelmezett az 
előző kiválasztásból

o Remittance Address (Átutalási cím)* – a korábban 
létrehozott címek közül lehet választani

o Electronic Remittance Email (Elektronikus átutalási e-
mail-cím)* – e-mail-cím az átutalással kapcsolatos 
információk fogadásához

o Currency (Pénznem)* – a fizetés pénzneme

• Töltse ki a Bank Account (Bankszámla) kötelező 
adatait:

o Country (Ország)* – bankszámlához tartozó ország

o Bank Name (Bank neve)* – bankszámla elnevezése

o Account Holder's Name (Számlatulajdonos neve)* – a 
számlatulajdonos utóneve és vezetékneve

o Account Type (Számla típusa)* – pl. Checking 
(Folyószámla), Savings (megtakarítási számla)

• Kattintson a Save Changes (Módosítások mentése)
gombra
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A PPG előnyben részesített fizetési módja a közvetlen utalás.  

A banknak megfelelő ország alapján a megfelelő bankszámla-

adatok szükségesek.



11. lépés: Fizetési információk 

(folytatás)

Töltse ki az Additional Questions (További 

kérdések) rész adatait:

• Adja meg a Banking / Payment 

Documentation (banki/kifizetési) 

dokumentumokat

o A Document 1 (1. dokumentum)* részben 

kattintson a Select file (Fájl kiválasztása) 

elemre, és töltse fel a dokumentumot

o A Document 2 (2. dokumentum)* részben 

kattintson a Select file (Fájl kiválasztása) 

elemre, és töltse fel a dokumentumot

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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12. lépés: Adóinformációk

Töltse ki a Tax Information (Adózási adatok) 

rész adatait:

• Kattintson az Add Tax Document

(Adódokumentum hozzáadása) gombra

• Töltse ki a Tax Document 

(Adódokumentum) kötelező adatait:

o Tax Type (Adózás típusa)* – pl. W-9

o Tax Document Name

(Adódokumentum elnevezése)* –

dokumentum elnevezése

o Kattintson a Save Changes 

(Módosítások mentése) gombra

• Kattintson a Save Changes (Módosítások 

mentése) gombra
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Előfordulhat, hogy az adódokumentum egyes alapértelmezett 

opciói a beszállító cím szerinti országa alapján jelennek meg.



12. lépés: Adóinformáció (folytatás)

Ha a kívánt adódokumentum nem szerepel az 

Add Tax Document ( Adódokumentum 

hozzáadása) részben, töltse ki az Additional 

Questions (További kérdések) részt:

o Other Tax Document Types (Egyéb 

adódokumentum típusok)* – kattintson 

az Edit (Szerkesztés) gombra

o Válassza ki a kívánt opció(ka)t

• Kattintson a Done (Kész) gombra

• A dokumentum feltöltéséhez kattintson a 

Select file (Fájl kiválasztása) gombra

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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Előfordulhat, hogy az adódokumentum egyes alapértelmezett 

opciói a beszállító cím szerinti országa alapján jelennek meg.



13. lépés: Megfelelőség

Töltse ki a Compliance (Megfelelőség) rész adatait:

• Kattintson a hivatkozásokra a Policy (Irányelv) 
részben, olvassa el figyelmesen, majd válassza 
ki a Yes (Igen) vagy a No (Nem) lehetőséget a 
megfelelés jelzésére

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct (A PPG Globális Szállítói 
Magatartási Kódexe)* 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy (A 
PPG szállítói fenntarthatósági 
irányelve) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements (A PPG autóipari 
bevonatok szállítói minőségbiztosítási 
követelményei)

• Tekintse át a Data Privacy (Adatvédelem) 
részeket, és válaszoljon a kapcsolódó 
kérdésekre

• Tekintse át a Certificates (Tanúsítványok) 
részeket, és válaszoljon a kapcsolódó 
kérdésekre

• Kattintson a Next (Tovább) gombra
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Előfordulhat, hogy az irányelvek opciói a szállító címe szerinti 

ország alapján jelennek meg.



14. lépés: Tanúsítás és küldés
A bal oldali menüben lévő zöld pipák azt jelzik, 

hogy az összes szükséges információt megadta az 

egyes szakaszokban.

• Töltse ki a Certify & Submit (Tanúsítás és 

Küldés) rész adatait:

o Preparer’s Initials (Kitöltő monogramja)* 

– utónév + vezetéknév monogramja, pl. 

BF

o Preparer’s Name* (Kitöltő neve)* –

utónév + vezetéknév

o Preparer’s Title (Kitöltő jogcíme)* – pl. 

Tulajdonos

o Preparer’s Email Address (Kitöltő e-

mail-címe)* – e-mail-cím

o Certification (Tanúsítvány)* –

jelölőnégyzet annak megerősítésre, hogy 

a megadott információk helyesek

• Kattintson a Submit (Küldés) gombra

• E-mailben értesítést fog kapni arról, hogy az 

onboarding befejeződött
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Ha az információ hiányos, figyelmeztető üzenet jelenik meg, 

amely megjeleníti a figyelmet igénylő részt.


