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Câu hỏi Câu trả lời 

ePro là gì? 
ePro là giải pháp toàn cầu của PPG để quản lý các mối quan hệ với nhà cung cấp, tiến 
hành các sự kiện tìm nguồn cung ứng và mua hàng hóa cũng như dịch vụ gián tiếp. 
Giải pháp được triển khai trên nền tảng Jaggaer. 

Chi phí sử dụng 
ePro là gì? 

Không có bất kỳ khoản phí đăng ký hay giao dịch nào trên ePro, được triển khai trên 
nền tảng Jaggaer. 

Tôi sẽ sử dụng 
ePro như thế 
nào? 

Các nhà cung cấp sẽ sử dụng ePro để thực hiện nhiều tương tác với PPG, bao gồm: 
• Đăng ký và duy trì dữ liệu của tổ chức của họ, bao gồm địa chỉ, ngân hàng và 

chi tiết liên hệ 
• Gửi tài liệu giới thiệu bắt buộc 
• Tham gia các sự kiện tìm nguồn cung ứng 
• Rà soát và hoàn thiện các hợp đồng hàng hóa/dịch vụ 

 
Các nhà cung cấp gián tiếp cũng sẽ sử dụng ePro để: 

• Duy trì danh mục hàng hóa/dịch vụ được thương lượng 
• Nhận và xác nhận đơn đặt hàng (PO) bằng phương thức điện tử 
• Gửi hóa đơn và theo dõi trạng thái thanh toán 

Lợi ích dành 
cho các nhà 
cung cấp là gì? 

Tất cả các nhà cung cấp: 
• Dễ dàng duy trì và cập nhật dữ liệu của tổ chức của quý vị thông qua cổng 

thông tin ePro 
• Thông báo hệ thống cho biết các chứng chỉ sắp hết hạn để có thể được giải 

quyết kịp thời 
• Nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp tham gia các sự kiện tìm nguồn cung 

ứng hoặc đàm phán hợp đồng 
Nhà cung cấp gián tiếp: 

• Chuyển các đơn đặt hàng theo phương thức điện tử và khả năng gửi hóa đơn 
điện tử thông qua cổng thông tin ePro 

• Hiển thị thời gian thực của đơn đặt hàng, trạng thái hóa đơn và thông tin thanh 
toán ở một vị trí 

• Ít lỗi dữ liệu hơn với dữ liệu hóa đơn được xác thực trước khi gửi, giảm khối 
lượng tranh chấp thanh toán 

Tôi sẽ đăng ký 
như thế nào? 

• Các nhà cung cấp sẽ nhận được lời mời qua email từ PPG có kèm theo liên kết 
để đăng ký và tạo hồ sơ trong ePro 

Khi nào tôi cần 
đăng ký? 

• Các nhà cung cấp gián tiếp sẽ được liên hệ ít nhất hai tháng trước khi bắt đầu 
hoạt động để tiến hành đăng ký trong ePro 

• Các nhà cung cấp trực tiếp (nguyên liệu thô) sẽ được bao gồm trong các chiến 
dịch đăng ký trong tương lai 

• Toàn bộ các nhà cung cấp sẽ được yêu cầu đăng ký trước khi tham gia sự kiện 
tìm nguồn cung ứng, ký hợp đồng mới hoặc cập nhật thông tin tổ chức (ví dụ: 
địa chỉ, ngân hàng, chi tiết liên hệ) 

Điều gì xảy ra 
nếu tôi không 
đăng ký? 

• PPG sẽ không đưa các nhà cung cấp vào các sự kiện tìm nguồn cung ứng 
hoặc gia hạn hợp đồng cho đến khi hoàn tất đăng ký. Các nhà cung cấp không 
đăng ký sẽ không thể làm việc với PPG trong tương lai. 

 


