
 

 
Chủ đề: Các thay đổi quan trọng dành cho nhà cung cấp của PPG - Vui lòng đọc 

 

PPG đang triển khai ePro, một giải pháp toàn cầu để tương tác với các nhà cung cấp của chúng tôi. 
Giải pháp này do Jaggaer đảm nhận và sẽ được triển khai từ tháng 2 năm 2021. Bắt buộc phải tham 
gia và hoàn tất quy trình đăng ký trong ePro để làm việc với PPG.  

Chúng tôi rất vui mừng về những lợi ích mà quá trình này sẽ mang lại cho PPG và các nhà cung cấp của 
mình, bao gồm: 

• Đăng ký, giao dịch và duy trì dữ liệu nhà cung cấp của quý vị trong ePro miễn phí 
• Tăng cường khả năng tham gia các sự kiện tìm nguồn cung ứng và đàm phán hợp đồng 
• Quá trình chuyển đơn đặt hàng (PO) và hóa đơn được đơn giản hóa, thực hiện bằng phương 

thức điện tử 
• Nền tảng đa năng với khả năng hiển thị đơn đặt hàng, trạng thái hóa đơn và thông tin thanh 

toán theo thời gian thực 
 

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2021, chúng tôi sẽ thông báo các hành động cụ thể mà quý vị cần thực hiện để 
hoàn tất quy trình đăng ký. Hãy theo dõi các thông tin được cung cấp này để chuẩn bị sẵn sàng cho sự 
ra mắt của ePro.  
 

Thông tin bổ sung 

Nhấp vào đây để biết các câu hỏi thường gặp (FAQ) về quá trình chuyển đổi sang ePro hoặc truy cập 
Trung tâm thông tin nhà cung cấp để biết thêm chi tiết. Nếu giao dịch với PPG bằng Ariba ngày hôm 
nay, quý vị sẽ thực hiện giao dịch trên nền tảng Jaggaer sau khi ePro đi vào hoạt động. 
 

Cảm ơn quý vị trước vì đã ủng hộ sáng kiến quan trọng này của PPG. Chúng tôi mong muốn được 
hợp tác kinh doanh với quý vị thông qua ePro trong tương lai gần! 


