
Beknopte handleiding 
Controleer de betalingsstatus van facturen 
 

 

Leveranciers die via de ePro Portal facturen bij PPG indienen hebben de mogelijkheid om de status 
van die facturen op de portal te controleren.   

 Dit is alleen van toepassing op facturen die zijn uitgegeven voor inkooporders die beginnen 
met "EPO” (bijvoorbeeld EPO-00234567).  

 Als uw inkoopordernummer begint met ESPO of EOPO, dan zijn deze orders betaald met een 
creditcard en wordt er geen betalingsstatus op de portal weergegeven. 

 Als uw inkoopordernummer begint met een andere letter-/cijferreeks, is het geen ePro-
inkooporder.  Neem contact op met de afdeling Crediteuren om de betalingsstatus te 
controleren van facturen voor orders die niet met "EPO” beginnen 

o EMEA-contactenlijst Crediteuren 
o USCA-contactenlijst Crediteuren 

  
Waar kan ik de factuurstatus zien? 

 
Selecteer in het linkernavigatiemenu Orders (Orders) – Sales Invoices (Verkoopfacturen) – 
Search for Sales Invoices (Zoeken naar verkoopfacturen) 
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1. Het systeem toont de volledige lijst van 
facturen die via de portal zijn ingediend. Voer 
een specifiek factuurnummer in de balk Quick 
search (Snelzoeken) in, of gebruik de filters 
om de resultaten terug te brengen tot de 
resultaten die u wilt bekijken. 
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2. Zoek de Pay Status (Betalingsstatus) voor de factuur. 

https://corporate.ppg.com/getmedia/e6f5fa80-b6f3-4457-95db-767690a5aadd/PPG-EMEA-AP-Support-Contacts
https://corporate.ppg.com/getmedia/9a0cdefb-0da6-4fb9-863f-97693b9e28b1/AP-Support-Contact-List.pdf
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Uitleg over de betalingsstatus 
 

Er zijn 4 mogelijke opties voor de betalingsstatus: 

Opties Wat het betekent? 
Bij wie kunt u terecht 
met vragen? 

In 
behandeling 

De factuur bevindt zich om één van vele mogelijke 
redenen in de ePro-workflow.  Bijvoorbeeld: 

 De goederen/diensten zijn nog niet door PPG 
ontvangen 

 De eigenaar van de inkooporder heeft de factuur niet 
beoordeeld/goedgekeurd 

 Er is nog een ander probleem dat verholpen moet 
worden voordat de factuur verwerkt kan worden 
(bijvoorbeeld: er is een niet-inkooporderregel aan de 
factuur toegevoegd) 

De PPG-aanvrager 
(eigenaar van de 
inkooporder) 

Geannuleerd 

De factuur is vanuit ePro afgewezen.  In sommige 
gevallen kan AP facturen weigeren en ze handmatig 
opnieuw verwerken.  Meestal geeft dit echter aan dat er 
een probleem was met de factuur en dat deze 
gecorrigeerd en opnieuw ingediend moet worden.   

De PPG-aanvrager 
(eigenaar van de 
inkooporder) 

Te betalen 

De factuur wordt ingeboekt en wordt voor de leverancier 
vrijgegeven voor betaling volgens de voorwaarden. 
 
Opmerking: De betalingsdatum wordt berekend vanaf de 
factuurdatum die op de portal is ingevoerd, niet op het 
PDF-document. Zorg er daarom voor dat u de juiste 
factuurdatum invoert. 

Betalingsvoorwaarden? 
neem contact op met 
de PPG-aanvrager of 
koper 
 
Achterstallige betaling?  
Neem contact op met 
de afdeling Crediteuren 

Betaald 

Facturen met een status Paid (Betaald) geven aan dat het 
geld is overgemaakt en een Payment Date 
(Betalingsdatum) op de portal opgenomen is.  

 
Opmerking: 
 

 ACH of overboeking – het kan tot enkele dagen na de 
betalingsdatum duren voordat het geld op uw rekening 
verschijnt 

 Voor betalingen per cheque kan het 5-7 dagen vanaf 
de betalingsdatum duren voordat het geld het 
overschrijvingsadres bereikt 

Neem contact op met 
de afdeling Crediteuren 
 

 


