
Stručná referenční příručka 
Příručka pro dodavatele na téma odesílání faktur 
 

 

Základní informace: Faktury zaslané společnosti PPG prostřednictvím portálu Jaggaer musí mít číslo objednávky.  
Dodavatelé musí vytvořit fakturu z nákupní objednávky (na portálu se nazývá prodejní objednávka).  K faktuře odesílané 
elektronicky je však nutné přiložit kopii faktury ve formátu PDF, fakturační údaje zadané a odeslané prostřednictvím 
portálu jsou údaje, které budou předány společnosti PPG k platbě.  Před odesláním se proto ujistěte, že jsou 
všechna pole správně vyplněná.  Poznámka:  Vytvořením faktury z prodejní objednávky se částka faktury ve výchozím 
nastavení rovná celkové částce objednávky.  Pokud nechcete fakturovat celou objednávku, musíte před odesláním 
faktury aktualizovat částku faktury. 

 
Vytvoření faktury 
 

1. Začněte u objednávky v nabídce Orders 
(objednávky) > Sales Orders and 
Shipments (prodejní objednávky a 
zásilky) > Search for Sales Orders 
(vyhledat prodejní objednávky) 

 
 

2. Klikněte na odkaz prodejní objednávky, 
kterou chcete fakturovat 

               
3. Vpravo nahoře je pole výběru 

s rozevírací šipkou.  Klikněte na 
rozbalovací nabídku a vyberte možnost 
„Create Invoice (vytvořit fakturu)“ 
a klikněte na tlačítko Go (přejít).  

  

 
Důležité: Upozorňujeme na tyto klíčové položky na obrazovce pro zadání faktury.  
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4. Přepněte na možnost Detailed (detailní) a přidejte na fakturu daně a/nebo poplatky za 
dopravu.  Podrobné informace o připočtení daně, dopravě a manipulaci jsou uvedeny níže. 

5. Faktura ve formátu PDF musí být přidána z této nabídky, jinak se zobrazí chyba a fakturu 
nebude možné odeslat. 

6. Do této části nepřidávejte snímky faktur.  Tyto přílohy jsou záložní / doplňující dokumenty.  
Snímek faktury (PDF) je nutné nahrát pomocí funkce Add Invoice Image (přidat snímek 
faktury) z rozbalovací nabídky.   
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Po přidání možnosti snímek faktury zadejte fakturační údaje.  Kdykoli můžete svůj postup uložit, aby 
nedošlo ke ztrátě změn. 
 

 
 

 
Přidání daní, dopravy a manipulace 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zadání daní, dopravy a manipulace přejděte dolů do sekce řádková položka pro úpravu částky / 
množství k fakturaci na každém řádku.  Na kartě pro zadávání faktur je ve výchozím nastavení 
uvedeno celé množství / částka objednávky, proto je důležité před odesláním faktury aktualizovat 
jednotlivé položky , aby byla zajištěna její správnost. 
 

8. Pokud je zobrazení zadávání 
faktury v jednoduchém režimu, 
klikněte na zaškrtávací políčko v 
dolní části sekce, chcete-li zobrazit 
pole pro Tax (daň), Shipping 
(doprava) a Handling 
(manipulace). 

 

7. Zadejte Invoice Number (číslo faktury) a Invoice Date 
(datum faktury).  
 
Datum splatnosti je určeno podle data faktury zadaného na 
portálu, nikoli podle data na snímku PDF. 
 
Informace o datech splatnosti naleznete v nabídce pokyny 
týkající se stavu platby v Informačním centru pro 
dodavatele 
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9. Do těchto polí zadejte 
příslušnou daň, dopravu a 
manipulaci.  NEZADÁVEJTE je 
jako samostatné položky na 
faktuře. 
 

                          
 
Sum of All (součet všech) 
– sečte částky zadané na 
každém jednotlivém řádku. 
 
Weighted (vážené) – na 
položky uplatní daň a 
dopravu na základě hodnoty 
v dolarech 
 
Equally (stejně) –  přiřadí 
ke každé položce stejnou 
částku. 
 
Typické je zadávat daň, 
dopravu a manipulaci pouze 
na úrovni záhlaví pomocí 
vážené možnosti. 
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Aktualizace řádkových položek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zkontrolujte chyby a varování 
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10. Upravte každý řádek tak, aby uváděl částku nebo množství, které má být fakturováno na aktuální faktuře.   
11. Tato ikona označuje, že je řádek zrušen.  Zrušené řádky by neměly být fakturovány.   
12. Klikněte na zaškrtávací políčko vpravo od řádku, pokud chcete řádek odstranit z aktuální faktury (to se 

týká zrušených řádků nebo jakéhokoli řádku, který by neměl být fakturován z objednávky) 
13. Klikněte na malou rozevírací šipku a vyberte možnost Remove Selected Item (odebrat vybrané 

položky).  Tím zajistíte, že na aktuální faktuře budou účtovány pouze správné řádky.  

Před kliknutím na možnost dokončit a odesláním faktury zkontrolujte 
všechny uvedené chyby (červené) a varování (žluté).  Před odesláním 
faktury je nutné opravit chyby.  Varování nezabrání odeslání faktury, ale 
naznačují případy, které mohou zpozdit platbu faktur. 
Příklad: Fakturace řádku, který je zrušen, přeruší kontrolu faktury a 
opravu ze strany společnosti PPG. 
Příklad: Aby mohla být faktura proplacena, musí kontaktní osoba 
společnosti PPG vystavit potvrzení (potvrzující poskytnutí zboží/služeb). 
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Další funkce fakturace 

 
Zprávy 
 

 
 
 
Vytváření dobropisů 
Dobropisy by měly být vytvořeny přímo z faktury, kterou je třeba dobropisovat.   
Přejděte na seznam faktur. 

 
 
Vyberte příslušnou fakturu. 

 
 
Z rozbalovací nabídky akcí vyberte možnost Create Credit Memo (vytvořit dobropis) 

 
 

Kontaktní osoby společnosti 
PPG mohou posílat zprávy v 
rámci fakturace.  Karta 
Messages (zprávy) zobrazí 
všechny zprávy pro každou 
fakturu.  Klikněte na symbol 
+ a odpovězte nebo odešlete 
zprávu kontaktní osobě 
společnosti PPG. 

Využijte možnost Copy to new invoice 
(kopírovat na novou fakturu) pro 
rozšířené objednávky, které jsou 
fakturovány vícekrát.  Nezapomeňte 
aktualizovat data faktur, částky, daně, 
dopravu a manipulaci! 

 
 


