
On Board Unit (OBU)
Informacja dla użytkownika 

systemu e-TOLL



1. Zamontuj urządzenie OBU (On-Board Unit) w pojeździe,

2. Zarejestruj się w elektronicznym systemie poboru opłat e-TOLL 
(https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-moge-sie-zarejestrowac/),

3. Utwórz konto rozliczeniowe,

4. Dodaj pojazd/pojazdy do utworzonego konta rozliczeniowego,

5. Powiąż pojazd z urządzeniem OBU, za pomocą jego identyfikatora  
biznesowego (Dodaj OBE do pojazdu),

6. Określ sposób płatności za przejazd po drogach płatnych (Finansowanie),

7. O ewentualnych problemach z przesyłaniem danych będziemy 
informować Cię za pomocą alertów:

• Widocznych na liście alertów w panelu GBox Online (zakładka Alerty),
• Wysyłanych domyślnie na adres mailowy administratora (użytkownika admin).  

Jeśli chcesz dodać innych adresatów, zmień ustawienia w Panelu GBox Online: patrz str. 3.

Twoje urządzenia OBU zarejestrujemy automatycznie.

Identyfikator biznesowy zarejestrowanego urządzenia OBU znajdziesz  
w Panelu Online, w zakładce Dane - kolumna ID Biznesowy.

Powiązanie pojazdu jest możliwe w momencie, gdy usługa e-TOLL jest  
uruchomiona i działa prawidłowo. Symbolizuje to zielony tick 
w zakładce Dane - kolumna Alert e-TOLL (     ).
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Ważne
!

Ważne
!

Alerty e-TOLL będą wysyłane: 
 • po 15 minutach od zaprzestania przesyłania danych, 
 • jednorazowo po wznowieniu przesyłania pozycji pojazdu.

Jeśli w danej minucie wystąpiła potrzeba wysyłki alertów na więcej niż 
jeden pojazd, otrzymasz tzw. alert zbiorczy, przesłany w jednej  
wiadomości e-mail.

Chcę rozpocząć
korzystanie
z systemu

e-TOLL
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Czym jest OBU?

OBU (On-Board Unit) to system gromadzący i przesyłający dane geolokaliza-
cyjne pojazdu, używany przez przewoźnika. W Twoim przypadku to urządzenie 
FMT100. 
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Czym jest e-TOLL?

e-TOLL to system do poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg 
krajowych. Umożliwia wniesienie opłaty za przejazd pojazdów ciężkich  
i lekkich. System działa w oparciu o technologię pozycjonowania satelitarnego,  
z wykorzystaniem wirtualnych bramownic. 

Jak przejść z systemu viaTOLL do e-TOLL?

Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziesz na stronie:  
https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualnosci/przechodze-z-viatoll-do-e-toll/

8. Zmiany/aktualizacje pojazdów i OBU dokonasz samodzielnie na swoim  
Internetowym Koncie Klienta.

Jak sprawdzić/dodać innych odbiorców alertu e-TOLL?

W Panelu GBox Online: 
 1.  Ustawienia -> Reguły alertów, 
 2.  W wierszu Alert e-TOLL kliknij ikonę [Edytuj] , 
 3.  W sekcji Użytkownicy zaznacz wybrane osoby -> [Zapisz].
Jeśli na liście nie widzisz użytkownika, którego chcesz dodać, dodaj go w pierwszej kolejności  
do Panelu GBox Online, w sekcji Ustawienia -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika. 

Jak zmienić adres e-mail odbiorcy alertu e-TOLL?

Jeśli chcesz otrzymywać alerty na inny adres e-mail, wybierz w Panelu GBox 
Online:   
 1.  Ustawienia -> Użytkownicy, 
 2.  Kliknij [Dodaj użytkownika] lub edytuj użytkownika z listy , 
 3.  W sekcji Dane ogólne wprowadź adres e-mail, 
 4. W sekcji Uprawnienia zaznacz Alerty -> [Zapisz]. 
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