
Szkolenie dla dostawców Coupa
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Szkolenie dla dostawców Coupa

• Coupa to elektroniczna platforma zakupowa Cooper Standard,
zaprojektowana specjalnie dla zakupów towarów i usług pośrednio
związanych z produkcją (np. materiałów przemysłowych, materiałów i usług
biurowych, sprzętu i oprzyrządowania kapitałowego).

• Coupa pozwala na otrzymywanie zamówień i faktur w formie elektronicznej.

• Platforma ta nie służy do pozyskiwania i fakturowania materiałów
zużywanych bezpośrednio w procesie produkcji.

Czym jest Coupa?
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Na czym polega w Cooper Standard proces zakupu materiałów i usług pośrednio 
związanych z produkcją?

1. Zgłaszanie 
zapotrzebowania

2. 
Zatwierdzanie

3. Przekazywanie 
zamówienia  
zakupowego

4. Dostawa 
towarów i usług 5. Otrzymywanie 6. 

Fakturowanie 7. Płatność

#
kroku

Opis Kto ?

1 Państwa klient końcowy (Zamawiający) w Cooper Standard utworzy w Coupa zapotrzebowanie na Państwa towary
lub usługi.

Cooper Standard

2 Po utworzeniu zapotrzebowania w Coupa, będzie ono weryfikowane przez łańcuch zatwierdzania Zamawiającego. Cooper Standard
3 Po zatwierdzeniu zapotrzebowania zostanie utworzone zamówienie zakupowe i przesłane drogą elektroniczną do 

Państwa (do Dostawcy).
Cooper Standard 

4 Po otrzymaniu zlecenia zakupowego przez Dostawcę, Dostawca dostarczy towary i / lub usługi do Cooper Standard. Dostawca

5 Państwa klient końcowy (Zamawiający) w Cooper Standard potwierdzi odbiór w Coupa dla towarów i usług, które
zostały dostarczone. 

Cooper Standard

6 Po wprowadzeniu wymagań wymienionych w zamówieniu zakupowym, dostawca wprowadza do Coupa dane do 
faktury. Po zatwierdzeniu, Coupa utworzy zgodną fakturę elektroniczną w imieniu dostawcy.   

Dostawca

7 Poprawnie dodana faktura Dostawcy zostanie opłacona zgodnie z warunkami płatności. Cooper Standard

Dostawca
Cooper Standard

Cykl od nabycia do zapłaty
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Szkolenie dla dostawców Coupa

• Są dwa sposoby otrzymywania zamówień zakupu z Cooper Standard
– za pomocą poczty elektronicznej - zamówienie zakupowe przesyłane pocztą elektroniczną. 
– Portal Dostawców Coupa Supplier Portal  - proszę o kontakt z odpowiedzialnym Zakupowcem, aby bezpłatnie 

zalogować się na portalu internetowym i uzyskać dostęp do swojego zamówienia zakupowego. 

Jak Dostawca otrzymuje zamówienia  zakupowe?

Portal Internetowy 
Coupa 

Zamówienie 
zakupowe

Zamówienie zakupowe w wiadomości elektronicznej

Portal dostawców Coupa
(Strona internetowa)

Cooper Standard Dostawca
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Szkolenie dla dostawców Coupa

Rekomendowane: rejestracja na Portalu Dostawców Coupa
• Dokładne informacje o dostawcy są kluczowe dla terminowej realizacji płatności, a dostawcy Cooper Standard mogą

teraz rejestrować się i zarządzać informacjami o swoim koncie w portalu dostawców Coupa (CSP). Należy pamiętać o
tym, by informacje na fakturze i szczegóły płatności były aktualne i stanowiły dokładne odzwierciedlenie danych
wpisanych w CSP.

Metody fakturowania
• Zależy nam na realizacji płatności tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, a fakturowanie elektroniczne umożliwia to w

największym stopniu. Dlatego Cooper Standard aktywnie wycofuje przetwarzanie faktur papierowych i PDF tam, gdzie
jest to możliwe pod względem prawnym. Dlatego też obsługiwane będą wyłącznie faktury elektroniczne.

• Po zarejestrowaniu w CSP dostawca może utworzyć fakturę:
a) Za pomocą Cooper Supplier Portal lub
b) Za pomocą funkcji „PO-Flip” w zleceniu zakupu przesłanym z Coupa w wiadomości e-mail

Jak Dostawca może dostarczyć fakturę do Cooper Standard?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

• Dostawca nie ma możliwości przetworzenia swojej faktury w Coupa, jeżeli nie istnieje zamówienie
zakupowe

• Terminy płatności liczą się od daty wprowadzenia przez Dostawcę danych do faktury w systemie 
Coupa (nie od daty faktury, która jest ręcznie wprowadzona na fakturze w systemie Coupa)

• aby mogła zostać zrealizowana płatność, faktury należy dostarczać drogą elektroniczną przez 
platformę Coupa. Płatności faktur wysłanych pocztą elektroniczną w formacie PDF lub pocztą 
tradycyjną nie będą realizowane.

Jakie są wytyczne Cooper Standard dotyczące fakturowania?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

Wysyłając fakturę przez system Coupa, dostawca potwierdza następujące 
warunki:

• Potwierdzam, że jestem osobą uprawnioną do wystawiania faktur w imieniu Spółki.

• Jestem świadom, że dane wprowadzone do modułu Coupa stanowią fakturę zgodnie z lokalnymi i unijnymi 
przepisami podatkowymi i wyrażam zgodę na wystawianie faktur sprzedaży tylko w module Coupa.

• Potwierdzam, że w przypadku wystawienia drugiej faktury dokumentującej tę samą transakcję (duplikat) przez nasz 
podmiot prawny poza modułem Coupa, tylko faktura wystawiona w Coupa będzie traktowana jako jedyny ważny i 
wiążący dokument.

• Podmiot prawny reprezentowany przeze mnie pokryje wszystkie koszty nałożone na Cooper Standard przez organy 
podatkowe w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawnych, w wyniku nieprawidłowych danych 
faktury wprowadzonych do modułu Coupa (błąd Dostawcy).

• Mając świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego Skarbowego, oświadczam, że dane i 
informacje podane w Coupa są prawidłowe i zgodne z prawdą.

Jakie są wytyczne Cooper Standard dotyczące fakturowania?



Fakturowanie przez e-mail (powiadomienie umożliwiające dostęp do fakturowania 
za pomocą e-maila z zamówieniem) 
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Fakturowanie przez link z wiadomości e-mail z zamówieniem

1. Aby utworzyć fakturę 
bezpośrednio przez wiadomość e-
mail z zamówieniem, należy wybrać 
pozycję „Utwórz Fakturę"

Dostawca może także:
• Potwierdzić ZZ - pozwoli to na 

potwierdzenie otrzymania 
zamówienia wysłanego przez Cooper 
Standard (nie jest to wymagane 
przez CS)

• Dodać Komentarz - dodaj 
komentarz w zamówieniu, który 
zostanie przesłany do tworzącego 
zamówienie po stronie Cooper 
Standard

• Utworzyć Konto - pozwoli to na 
stworzenie konta na Portalu 
Dostawców Coupa (CSP)

Zamówienie Zakupu Cooper Standard
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Szkolenie dla dostawców Coupa

2. Wybierz  „Utwórz nowy adres do 
przekazu / wystawcy faktury”
• Utworzenie adresu do przekazu jest 

wymagane tylko przy pierwszym 
dostarczeniu faktury z zamówienia zakupu 
Cooper Standard

• Nowy adres do przekazu musi zostać 
utworzony dla każdego nowego nr VAT i 
każdego nowego nr konta bankowego

• Pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*), 
różnią się w zależności od kraju rejestracji 
firmy

• Nr IBAN jest również polem obowiązkowym

Tworzenie adresu o przekazu

Fakturowanie przez link z wiadomości e-mail z zamówieniem
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Szkolenie dla dostawców Coupa

3. Wypełnij część adresową „Adres”

4. Wypełnij część „Numer indentyfikacji 
podatkowej” (jeżeli wymaga tego Coupa na 
podstawie Kraju Opodatkowania dla twojej 
lokalizacji)

5. Wybierz „Utwórz i Użyj”

Uwaga – pozycje z czerwoną gwiazdką (*) są 
obowiązkowe

Wprowadzanie nowego adresu

Fakturowanie przez link z wiadomości e-mail z zamówieniem
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Szkolenie dla dostawców Coupa

6. Wprowadź swój „Nr faktury”
• Warunki płatności zostaną domyślnie pobrane z 

danych dostawcy skonfigurowanych w naszym
systemie ERP

7. Wprowadź „Data faktury”

Tworzenie faktur

Fakturowanie przez link z wiadomości e-mail z zamówieniem
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Szkolenie dla dostawców Coupa

9. Wprowadź/Wybierz stawkę dla pola „Stawka 
podatku VAT” w poszczególnych pozycjach faktury

10. Wprowadź/Wybierz stawkę dla pola „Wysyłka" w 
sekcji „Sumy i podatki”

11. Wybierz „Oblicz”, aby przeliczyć wartość całkowitą 
swojej faktury

11. Wybierz „Zgłoś”, aby przesłać fakturę do Cooper 
Standard
• Możesz pozostawić zaznaczoną opcję “Przesyłaj 

powiadomienia e-mail o zmianach statusów faktur 
utworzonych przeze mnie w ten sposób”

!UWAGA! Nie jest możliwe wystawienie jednej faktury dla 
kilku Zamówień. Dla każdego Zamówienia powinna zostać 
wystawiona osobna faktura

Dostarcz fakturę

Nie wprowadzaj 
stawki podatku w 
tej sekcji

Fakturowanie przez link z wiadomości e-mail z zamówieniem



Opcja 2 Fakturowanie przez Portal Dostawcy Coupa (CSP)
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Szkolenie dla dostawców Coupa

• Portal Dostawcy Coupa jest bezpłatną platformą internetową, która pozwala dostawcom na zarządzanie swoimi Zamówieniami,
Fakturami i Płatnościami.

• Portal Dostawcy Coupa zapewnia dostęp do systemu Coupa wielu użytkownikom (np. księgowości, sprzedaży, współpracownikom z
wielu lokalizacji, itp.)

• Należy pamiętać o tym, by skontaktować się ze swoim Specjalistą ds. Zakupów lub CoupaSuppliersHelpdesk@cooperstandard.com, aby otrzymać
zaproszenie do CSP (jest to niezbędne w celu prawidłowego połączenia z kontem Cooper Standard)

Co to jest Portal Dostawcy Coupa (CSP)

Można się zarejestrować w Portalu Dostawcy Coupa pod adresem https://supplier.coupahost.com

Status płatności faktury można sprawdzić na Portalu Dostawcy Coupa lub pod adresem 
Payables@cooperstandard.com

mailto:CoupaSuppliersHelpdesk@cooperstandard.com
https://supplier.coupahost.com/
mailto:Payables@cooperstandard.com


16

Szkolenie dla dostawców Coupa
Jaki jest proces rejestracji do Platformy dostawców Coupa oraz link do Cooper Standard?

1a. Przejdź do CSP i dokonaj samodzielnej
rejestracji (wymagane zaproszenie przesłane z
Cooper Standard)

1b. Stwórz konto poprzez link z zamówienia
przesłanego pocztą elektroniczną.

Dostawca Cooper Standard

2. Konto na Portalu Dostawcy Coupa (CSP) i Dane Dostawcy w
Portalu Internetowym Coupa zostana połączone przez
Zakupowca CS

3. Państwa konto w CSP jest teraz podłączone
do systemu CS, co umożliwi Dostawcy dostęp
do zamówień dla CS na platformie CSP

lub

*Dane Kontaktowe Dostawcy w Coupa

*Dostawca zostanie zaproszony do połączenia się z Cooper Standard

Jeżeli Cooper Standard zaprosił Państwa do przyłączenia się do
CSP, a Państwo nie posiadacie zarejestrowanego konta na CSP,
zostaniecie Państwo poproszeni o rejestrację konta w wiadomości
elektronicznej z zaproszeniem, wysłanej z Cooper Standard

W razie potrzeby aktualizacji danych kontaktowych dostawcy (imię, nazwisko, adres e-
mail i numer telefonu) lub adresu e-mail do składania zamówień, należy te informacje
przesłać na adres CoupaSuppliersHelpdesk@cooperstandard.com)

mailto:CoupaSuppliersHelpdesk@cooperstandard.com
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Jakie są podstawowe cechy CSP?

Zamówienia Przegląd zamówień i wystawianie faktur / not kredytowych

Faktury Sprawdzanie statusu faktur i not kredytowych

Administrator Zarządzanie kontem Dostawcy CSP
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Szkolenie dla dostawców Coupa

Należy wpisać swój  "Podmiot Prawny" 
przed dostarczeniem faktury lub noty 
kredytowej. W tym celu należy:
1. Wybrać zakładkę "Administrator"
2. Wybrać opcję „Legal Entity Setup"
3. Wybrać  "Dodaj podmiot prawny"

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

4. Wpisać "Nazwę Podmiotu Prawnego"
5. Wybrać "Kraj"
6. Wybrać "Kontynuuj„

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

7. W następnych krokach uzupełnić wszystkie pola oznaczone 
czerwoną gwiazdką (*)
8. Po każdym kroku wybieramy „Zapisz i kontynuuj”
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Szkolenie dla dostawców Coupa

9. Pole "Adres do przekazów” i „Adres 
Nadawcy" można zostawić zaznaczone 
(„zaklikane”). Adresy te są przechowywane w 
systemie ERP używanym przez Cooper 
Standard

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

10. Wypełnij część „Numer Identyfikacji 
Podatkowej”

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?



23

Szkolenie dla dostawców Coupa

10. Wypełnij część „Informacje bankowe”, numer konta 
jest obowiązkowy, proszę go wpisać tylko w polu „Numer 
IBAN”

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

11. Wybierz "Gotowe”

12. Konfiguracja jest zakończona

13. Wybierz „Zwrot do administratora”

Co powinienem wpisać na Portalu Dostawców Coupa?



CSP – wystawianie faktury z poziomu przeglądania listy zamówień
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Proszę zaakceptować „Warunki Użytkowania” zapewniające zgodność faktury
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Warunki Użytkowania zawarte w Otwartej Sieci Biznesowej Coupa

Po kliknieciu w „Warunki Użytkowania” pojawia się 
lista ze szczegółami (aktualnie dostępna tylko w 
języku angielskim)
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Szkolenie dla dostawców Coupa

1. Wybrać zakładkę 
"Zamówienia"

2. Wybrać „Utwórz fakturę" 
(stos żółtych monet)

Jak wystawić fakturę z poziomu Zamówienia?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

3. Wprowadź swój „Nr Faktury"
• Warunki płatności zostaną domyślnie 

pobrane z danych dostawcy 
skonfigurowanych w naszym 
systemie ERP.

4. Wprowadź „Datę faktury”

!UWAGA! Jeśli przepisy polskiego prawa 
wymagają stosowania „Mechanizmu 

podzielonej Płatnosci” proszę zaznaczyć taką 
opcję podczas wystawiania faktury

Jak dostarczyć fakturę przez Zamówienie Zakupowe?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

5. W pozycji faktury wyświetli się 
„Cena jednostkowa netto” domyślnie 
pobrana z zamówienia. Jeśli chcesz 
wystawić fakturę na inną kwotę, zmień 
„Ilość” i „Cena jednostkowa netto” w 
pozycji faktury.

6. Jeżeli fakturujesz tylko jedną 
pozycję zamówienia, wybierz  
czerwony „X”  i usuń pozycję, której 
nie będziesz fakturować

Jak dostarczyć fakturę przez Zamówienie Zakupowe?

Ostrzeżenie! Jeśli dostawca wpisze 0 PLN w pozycji zamówienia zamiast jej usunąć, utrudni to proces płatności.
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Szkolenie dla dostawców Coupa

7. Jeśli to konieczne wprowadź
dodatkowe koszty w polu "Wysyłka" i 
wbierz stawkę w polu „Stawka podatku 
VAT" w odpowiedniej pozycji faktury (nie 
w podsumowaniu, jak zaznaczono obok)

8. Wybierz „Oblicz" aby zatwierdzić 
wartość całkowitą faktury

9. Wybierz „Zgłoś" aby wysłać do 
Cooper Standard

10. Potwierdź ponownie klikając „Wyślij 
fakturę”

Jak dostarczyć fakturę przez Zamówienie Zakupowe?

Nie 
wprowadzaj 
opisu 
podatku 
(Misc) 
(Pozostałe)



CSP – wystawianie noty korygującej z poziomu przeglądania listy zamówień
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Szkolenie dla dostawców Coupa

1. Wybrać zakładkę 
„Zamówienia”

2. Wybrać „Utwórz notę 
kredytową" (stos 
czerwonych monet)

Jak dostarczyć notę kredytową przez Zamówienie Zakupowe?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

3. Wpisać „Nr noty kredytowej”
4. Wpisać „Datę noty kredytowej”

• Warunki płatności zostaną domyślnie 
pobrane z danych dostawcy 
skonfigurowanych w naszym systemie 
ERP

5. Wpisać „Nr pierwotnej faktury”

6. Wpisać „Datę pierwotnej faktury”

Jak dostarczyć notę kredytową przez Zamówienie Zakupowe?
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Szkolenie dla dostawców Coupa

7. Wybierz rodzaj korekty „Adjustment Type”
• Ilość 
• Cena
• Inne (cena, ilość, etc.)

Uwaga: na nocie kredytowej dla Cooper Standard musi 
widnieć wartość ujemna

8. „Cena jednostkowa netto" na nocie kredytowej 
zostanie pobrana domyślnie z Zamówienia. Jeśli 
chcesz wystawić fakturę na inną kwotę, zmień 
„Ilość” i „Cenę jednostkową netto” w wierszu noty 
kredytowej. Sprawdź, czy wybrałeś właściwy 
rodzaj korekty

9. Jeżeli fakturujesz tylko jedną pozycję 
zamówienia, wybierz czerwony „X”  i usuń 
pozycję, której nie będziesz fakturować.

Jak dostarczyć notę kredytową przez Zamówienie Zakupowe?

Ostrzeżenie! jeśli dostawca wpisze 0 PLN w  tej pozycji zamiast jej usunąć, utrudni to proces płatności.
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Jak dostarczyć notę kredytową przez Zamówienie Zakupowe?
10. Jeśli to konieczne wprowadź dodatkowe 
koszty w polu "Wysyłka" i wbierz stawkę w 
polu „Stawka podatku VAT" w odpowiedniej 
pozycji faktury (nie w podsumowaniu, jak 
zaznaczono obok)

11. Wybierz „Oblicz" aby zatwierdzić wartość 
całkowitą faktury

12. Wybierz „Zgłoś" aby wysłać do Cooper 
Standard

Nie 
wprowadzaj 
opisu 
podatku 
(Misc) 
(Pozostałe)



Alternatywny sposób wysłania noty kredytowej
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Alternatywny sposób przetwarzania noty kredytowej
1. Wybrać zakładkę „Faktury„

2. Wybrać „Utwórz notę 
kredytową"
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3. Wybierz jedną z przyczyn 
wystawienia noty oraz nr faktury, 
do której wystawiamy notę

4. Wybierz „Kontynuuj"

Alternatywny sposób przetwarzania noty kredytowej
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Alternatywny sposób przetwarzania noty kredytowej
5. Wybierz „Utwórz”



41

Szkolenie dla dostawców Coupa
Alternatywny sposób przetwarzania noty kredytowej
Dalej postępuj jak w poprzedniej 
metodzie – slajd nr 34 do 36



Sprawdzanie statusu faktury w CSP
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1. Wybierz zakładkę "Faktury"
2. Wyszukaj swoje "Faktury"
3.Sprawdź status swojej faktury. Twoja faktura może
posiadać jeden z poniższych statusów
• Wersja robocza - twoja faktura nie została

jeszcze dostarczona do Cooper Standard
• Przetwarzanie - twoja faktura została

dostarczona i obecnie jest przetwarzana przez
Coupa

• Zatwierdzona - twoja faktura jest zatwierdzona
i oczekuje na zapłatę

• Oczekuje na zatwierdzenie - faktura 
oczekuje za zatwierdzenie przez Cooper 
Standard, prosimy o kontakt z Zamawiającym w 
części "Komentarze" (osoba zamawiająca)

• Zakwestionowana - faktura została
zakwestionowana przez Cooper Standard  i
wymaga zmiany. Proszę wystawić notę 
kredytową, a następnie poprawną fakturę

• Opłacona - faktura została opłacona
• Unieważniona - twoja faktura jest 

unieważniona i nie zostanie opłacona

Jak sprawdzić status faktury w CSP



Materiały Dodatkowe dla Portalu Dostawców Coupa 
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Szkolenie dla dostawców Coupa

• Szkolenie dodatkowe można znaleźć na 
Portalu Cooper Standard pod adresem 
https://www.cooperstandard.com/public-data w 
materiałach dla Dostawców Coupa (Coupa 
Supplier Resources) – dostępne głównie w 
języku angielskim

• Są to”
– Przewodnik po Portalu Dostawców Coupa 
– Często zadawane pytania (Coupa FAQs)
– Materiały dodatkowe
– Filmy szkoleniowe 
– Przydatne porady Coupa

Gdzie mogę znaleźć dodatkowe szkolenie na Portalu Dostawców Coupa?

https://www.cooperstandard.com/public-data


Wsparcie
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Szkolenie dla dostawców Coupa
Z kim mogę się skontaktować w razie pytań?

CoupaSuppliersHelpdesk@cooperstandard.com • Pytania ogólne związane z procesem nabywania materiałów 
pośrednio związanych z produkcją, od momentu zakupu do 
momentu zapłaty 

• Aktualizacja Danych Kontaktowych dla Cooper Standard w Coupa
• Łączenie Konta na Portalu Dostawców Coupa z Cooper Standard

payables@cooperstandard.com • Pytania dotyczące statusu/płatności naszej faktury

supplier@coupa.com • Problemy techniczne z Portalem Dostawców Coupa (CSP)

mailto:aphelpdesk@cooperstandard.com
mailto:supplier@coupa.com


Częste pytania



49

Szkolenie dla dostawców Coupa
Pytania i odpowiedzi
Nr Pytanie Odpowiedź
1 Czy jedna faktura może obejmować więcej niż jedno 

Zamówienie Zakupowe?
Nie. Do każdego Zamówienia Zakupu powinna być osobna faktura

2 Jaki mam wybrać kod VAT? W Module Zgodności (Compliance Module) dostawca powinien wybrać stawkę VAT, a nie kod VAT. 
Stawka VAT musi być zgodna z lokalnymi wymaganiami.  Jeżeli stawka VAT oznacza zwolnienie z 
podatku, należy podać uzasadnienie w polu przeznaczonym na wpisanie informacji dotyczących podatku. 
Jeżeli widzisz kod VAT, prosimy o kontakt z coupasuppliershelpdesk@cooperstandard.com, ponieważ 
sytuacja taka wymaga sprawdzenia. 

3 Jaki numer identyfikacji podatkowej VAT Cooper 
Standard powinien wybrać Dostawca jeżeli jest ich 
kilka?

Należy wybrać numer VAT dla kraju, w którym zlokalizowana jest spółka CS, jeżeli umowa nie zawiera
innych ustaleń.  W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z osobą kontaktową.

4 Jakie warunki płatności powinien wpisać Dostawca 
na fakturze, jeżeli pole jest puste?

Nie należy uzupełniać warunków płatności. Zostaną uzupełnione automatycznie na późniejszym etapie, 
w oparciu o dane główne w systemie SC ERP.

5 Gdzie należy ująć VAT: w każdym wierszu czy w 
wartości całkowitej?

VAT można ująć w dowolny z powyższych sposobów.  Jednakże, najlepiej jest ująć VAT w osobnych
wierszach faktury. 

6 Czy istnieje w Coupa możliwość zadania przez 
Dostawcę pytania o płatność? 

Niestety, Coupa nie posiada takiej funkcji. Należy wysłać e-mail na adres 
payables@cooperstandard.com. 

7 Jaka jest procedura postępowania gdy istnieje 
rozbieżność pomiędzy wartością faktury w Coupa i 
faktury wprowadzonej w moim systemie ERP, 
spowodowana zaokrągleniem danych liczbowych. 

Zgodnie z podpisaną umową, faktura wystawiona w Coupa jest jedyną prawomocną fakturą.

8 Co zrobić gdy podczas wprowadzania danych do 
systemu Coupa popełniłem błąd?

Ponieważ Coupa wystawia jedyną prawomocną fakturę na podstawie wprowadzonych danych (zgodnie z 
podpisaną umową), należy wprowadzić notę kredytową i nową fakturę w celu skorygowania faktury. 

mailto:coupasuppliershelpdesk@cooperstandard.com
mailto:payables@cooperstandard.com
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