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Vraag Antwoord 

Wat is ePro? 
ePro is de wereldwijde oplossing van PPG voor het beheren van relaties met 
leveranciers, het uitvoeren van sourcing-evenementen en het kopen van indirecte 
goederen en diensten. De oplossing wordt gehost door Jaggaer. 

Wat kost het 
om ePro te 
gebruiken? 

Er zijn geen kosten verbonden aan het registreren of uitvoeren van transacties via ePro 
(gehost door Jaggaer). 

Hoe zal ik ePro 
gebruiken? 

Leveranciers zullen ePro gebruiken voor veel interacties met PPG, waaronder: 

 Het registreren en bijhouden van de gegevens van hun organisatie, inclusief 
adres, bank- en contactgegevens 

 Het indienen van de vereiste onboarding-documentatie 

 Deelnemen aan sourcing-evenementen 

 Het beoordelen en afronden van contracten voor goederen/diensten 
 
Indirecte leveranciers zullen ePro ook gebruiken voor: 

 Het bijhouden van catalogi van onderhandelde goederen/diensten 

 Het elektronisch ontvangen en bevestigen van inkooporders (PO’s) 

 Het indienen van facturen en het controleren van de betalingsstatus 

Wat zijn de 
voordelen voor 
leveranciers? 

Alle leveranciers: 

 De mogelijkheid om de gegevens van uw organisatie eenvoudig te beheren en 
bij te werken via het ePro-portaal 

 Systeemmeldingen geven aan dat certificaten verlopen, zodat dit tijdig 
aangepakt kan worden 

 Verbeterde mogelijkheden voor leveranciers die deelnemen aan sourcing-
evenementen of contractonderhandelingen 

Indirecte leveranciers: 

 Elektronische verzending van PO’s en de mogelijkheid om facturen elektronisch 
in te dienen via het ePro-portaal 

 Realtime zichtbaarheid van PO’s, factuurstatus en betalingsgegevens op een 
plaats 

 Minder gegevensfouten met factuurgegevens die zijn gevalideerd voordat ze 
worden ingediend, waardoor het aantal betalingsgeschillen afneemt 

Hoe zal ik 
registreren? 

 Leveranciers ontvangen een uitnodiging van PPG en Jaggaer per e-mail, met 
een koppeling om te registreren en een profiel aan te maken in ePro 

Wanneer moet 
ik registreren? 

 Indirecte leveranciers ontvangen vanaf februari 2021 uitnodigingen om te 
registreren.  Na ontvangst van de uitnodiging dienen leveranciers zich 
onmiddellijk te registreren. 

 Directe leveranciers (grondstoffen) zullen worden opgenomen in toekomstige 
registratiecampagnes 

 Alle leveranciers moeten zich registreren voordat ze deelnemen aan een 
sourcing-evenement, een nieuw contract ondertekenen of organisatiegegevens 
bijwerken (bijv. adres-, bank-, contactgegevens) 
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Wat gebeurt er 
als ik niet 
registreer? 

 Registratie is verplicht.  PPG zal geen leveranciers opnemen in sourcing-

evenementen en geen contracten verlengen tot de registratie is voltooid. 
Leveranciers die zich niet registreren, zullen in de toekomst geen zaken meer 
kunnen doen met PPG. 

 


