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1.

Instalacja aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play

dla urządzeń posiadających system

Android (wersja 6.0 lub nowsza) oraz w sklepie App Store

dla urządzeń

z systemem iOS (wersja 13 lub nowsza).
Pobranie i instalacja aplikacji jest całkowicie bezpłatne (z pominięciem kosztów
związanych z transferem danych związanych z pobraniem pliku instalacyjnego).
Warunkiem

niezbędnym

do

korzystania

z

aplikacji

e-TOLL

PL

jest

założenie

indywidualnego konta w Internetowym Koncie Klienta (jeśli takiego jeszcze nie posiadasz)
w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl

2. Wsparcie użytkownika
W przypadku pojawienia się problemów podczas
z aplikacji skontaktuj się ze wsparciem. Możesz to zrobić:

instalacji



telefonicznie pod numerem +48 485 211 010 lub 800 101 101



mailowo kontakt@etoll.gov.pl.

lub

korzystania

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz również na stronie
www.etoll.gov.pl
Dla spraw związanych z Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) prosimy
o kontakt:


telefonicznie pod numerem +48 33 483 20 55



mailowo helpdesk-eclo@mf.gov.pl

Więcej informacji dotyczących Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu znajdziesz
również na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc
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3. Przykładowa instalacja aplikacji na urządzeniu
z systemem Google Android
Po uruchomieniu aplikacji Sklep Google Play
wyszukaj aplikację e-TOLL PL na liście
dostępnych programów i kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
Po zainstalowaniu ikona aplikacji pojawia się na ekranie aplikacji (rys. 1).

Rys. 1 Przykładowy ekran urządzenia z aplikacją e-TOLL PL

Jeżeli na ekranie urządzenia nie możesz znaleźć ikony aplikacji Sklep Google Play może to
być spowodowane jej wyłączeniem lub przeniesieniem do jednego z folderów na pulpicie.
W celu włączenia aplikacji Sklep Google Play należy otworzyć Ustawienia telefonu i przejść
do zakładki Aplikacje/Zobacz wszystkie aplikacje, odszukać aplikację Sklep Google Play
i kliknąć przycisk Uruchom. (rys. 2)
Uwaga. Nazwy zakładek i ich wygląd mogą się różnić w zależności od marki i modelu
urządzenia.
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Rys. 2 Przykładowe ekrany uruchomienia wyłączonej aplikacji Sklep Google Play
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4. Pierwsze uruchomienie i rejestracja aplikacji
mobilnej e-TOLL PL
Odszukaj na ekranie Aplikacji aplikację e-TOLL PL i uruchom ją (rys. 4).

Rys. 3. Ikona programu oraz przykładowy ekran z ikoną aplikacji na pulpicie

Po uruchomieniu pojawia się ekran powitalny aplikacji oraz komunikat o konieczności
udzielenia dostępu do lokalizacji – należy wybrać opcję Zawsze zezwalaj. W przypadku
wybrania opcji Zezwalaj tylko podczas używania aplikacji wyświetlany jest komunikat Nie

udzielono wszystkich wymaganych uprawnień. Wybranie opcji Odmów spowoduje
zablokowanie aplikacji – komunikat Aplikacja zablokowana (rys. 5).
Uwaga. Usługi lokalizacyjne są podstawowymi usługami, z których korzysta aplikacja.
Brak dostępu do usług lokalizacyjnych powoduje zablokowanie działania aplikacji.
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Rys. 4. Ekran powitalny oraz komunikat o udzielenie dostępu do lokalizacji

Po wybraniu opcji Zawsze zezwalaj aplikacja przechodzi do kolejnego ekranu konfiguracji.
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5. Wyłączenie optymalizacji baterii
Producenci urządzeń mobilnych stosują różne mechanizmy mające na celu optymalizację
pracy zainstalowanej w urządzeniu baterii. Wprowadzony od Androida 6.0 tryb
oszczędzania baterii (tryb uśpienia) umożliwia ograniczanie niepotrzebnego zużycia
energii przez aplikacje, z których w danej chwili nie korzystamy. Tryb uśpienia
uruchamiany jest automatycznie. Przejście w tryb uśpienia powoduje jednak, że aplikacji
działającej w tle odmawia się wtedy np. dostępu do sieci, zatrzymywane są usługi
lokalizacyjne, a ich zadania przetwarzania są wstrzymywane.
Do poprawnego działania aplikacji e-TOLL PL optymalizacja baterii dla tej aplikacji
musi być wyłączona.
Dane w czasie jazdy zbierane są w sposób ciągły. Podczas przejazdu należy mieć
uruchomione połączenie z Internetem. Brak Internetu sygnalizowany jest odpowiednio na
ekranie urządzenia (patrz rozdział Powiadomienia ). Przy chwilowym braku Internetu
aplikacja zbiera dane offline i wysyła je w momencie połączenia z siecią.
Jeśli dla aplikacji e-TOLL PL nie jest wyłączona optymalizacja baterii, to po jej uruchomieniu
pojawia się ostrzeżenie Optymalizacja baterii (rys. 5).

Rys. 5. Komunikat Optymalizacja baterii

7

Wybranie przycisku OK powoduje przejście do ustawień telefonu, gdzie należy odszukać
i wybrać menu Optymalizacja baterii (rys. 6).

Rys. 6. Przykładowe ekrany wyłączania optymalizacji baterii dla aplikacji e-TOLL PL
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Na wyświetlonej liście należy odszukać aplikację e-TOLL PL i dla tej aplikacji wyłączyć
optymalizację zużycia baterii.
Uwaga. Sposób wyłączania/włączania optymalizacji baterii może być różny dla różnych
producentów oraz urządzeń. Poniżej pokazano przykładowe menu oraz wygląd ekranów
służących do wyłączania optymalizacji baterii.

6. Komunikat bezpieczeństwa
Po wyświetleniu ekranu powitalnego w trosce o bezpieczeństwo użytkowników na drodze
wyświetlany jest komunikat Zachowaj ostrożność (rys. 7).

Rys. 7. Komunikat bezpieczeństwa
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7. Wybieranie typu przejazdu
Po zapoznaniu się z komunikatem bezpieczeństwa i kliknięciu przycisku Kontynuuj
pojawia się ekran umożliwiający wybór typu realizowanego przejazdu (rys. 8).
Aplikacja umożliwia realizację obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za:


przejazdy po drogach płatnych pojazdami i zespołami pojazdów o dmc powyżej 3,5



tony - pojazdy ciężkie,
obsługę przewozu towarów zgłoszonych w rejestrze SENT - przewozy SENT,



przejazdy po płatnych odcinkach autostrad państwowych pojazdami i zespołami
pojazdów o dmc poniżej 3,5 t tony - pojazdy lekkie.

Rys. 8. Wybór typu realizowanego przejazdu
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Uwaga. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, w celu dokończenia konfiguracji
i powiązania aplikacji z pojazdem oraz numerem konta rozliczeniowego należy wybrać
opcję Pojazdy ciężkie.
Po wybraniu typu realizowanego przejazdu i kliknięciu przycisku Dalej pojawia się
informacja o funkcjonalnościach oferowanych przez aplikację e-TOLL PL dla przejazdu
typu Pojazdy ciężkie (rys. 9).

Rys. 9. Informacja o funkcjonalnościach aplikacji dla przejazdu typu Pojazdy ciężkie

Po klikcięciu Kontynuuj i zaakceptowaniu regulaminu generowany jest unikatowy
identyfikator biznesowy aplikacji, który umożliwi powiązanie aplikacji z przypisanymi do
użytkownika w Internetowym Koncie Klienta (w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl)
pojazdami i kontem rozliczeniowym oraz umożliwi realizację przejazdów (rys. 10).
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8. Aktywacja aplikacji mobilnej e-TOLL PL w serwisie
mojekonto.etoll.gov.pl
Warunkiem koniecznym do korzystania z aplikacji e-TOLL PL jest założenie Internetowego
Konta Klienta w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl.
Po zainstalowaniu aplikacji e-TOLL PL w celu jej aktywacji konieczne jest przypisanie
Identyfikatora biznesowego w Internetowym Koncie Klienta. Brak aktywacji aplikacji
w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl powoduje wyświetlanie informacji Aplikacja nie

została jeszcze przypisana do konta. Do czasu jej aktywacji nie ma możliwości podjęcia
kolejnych kroków.

Rys. 10. Informacja o Nadaniu identyfikatora biznesowego aplikacji

Po poprawnym zarejestrowaniu aplikacji w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl
i przypisaniu do niej pojazdu na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym
przypisaniu do urządzenia nowego pojazdu (rys. 11).
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Rys. 11. Informacja Przypisano przejazd płatny

Kliknięcie przycisku Kontynuuj umożliwi przejście do ekranu Gotowy do drogi
i konfigurację przejazdu (przycisk Konfiguruj przejazd ).

9. Konfiguracja PIN i hasła
Ustawienie kodu PIN składającego się z 4 cyfr zabezpiecza aplikację przed niepożądanym
dostępem. Aby nadać kod zabezpieczający dostęp do aplikacji należy wprowadzić ten sam
czterocyfrowy PIN w polach Wprowadź kod PIN składający się z 4 cyfr oraz Potwierdź PIN.
Jeśli zostały wprowadzone dwa różne kody (kod podany w celu potwierdzenia różni się od
pierwotnego) wyświetlony zostanie błąd PIN niepoprawny i należy wtedy kliknąć przycisk

Wprowadź PIN ponownie, a następnie podać poprawny kod (rys. 12).
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Rys. 12. Konfiguracja zabezpieczeń – ustawianie kodu PIN

Po wybraniu przycisku Kontynuuj w kolejnym kroku należy jeszcze ustawić hasło
umożliwiające odzyskanie kodu PIN w przyszłości. Hasło powinno składać się przynajmniej
z 8 alfanumerycznych znaków.
W przypadku podania hasła o długości krótszej niż wymagane po kliknięciu przycisku

Zapisz wyświetlany jest błąd Hasło nie spełnia wymagań. Po kliknięciu przycisku
Wprowadź hasło ponownie należy ustawić poprawne hasło.
Jeśli hasło podane w celu potwierdzenia różni się od pierwotnego wyświetlony jest błąd
Hasło niepoprawne i należy wprowadzić hasło ponownie (rys. 13).
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Rys. 13. Konfiguracja zabezpieczeń – ustawianie hasła do resetowania kodu PIN

Więcej informacji na temat zabezpieczeń (resetowania kodu PIN, ustawiania hasła
dostępu) znajdziesz w rozdziale Zabezpieczenia.
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10. Konfigurowanie przejazdu w zarejestrowanej
aplikacji e-TOLL PL
Każdorazowo, po uruchomieniu i wczytaniu programu wyświetlany jest ekran
z zabezpieczeniem PIN, a następnie komunikat Zachowaj ostrożność. Kliknięcie przycisku

Kontynuuj powoduje przejście do ekranu informującego o tym, że zanim ruszysz w drogę
potrzebujesz skonfigurować jeszcze swój przejazd. Po kliknięciu przycisku Konfiguruj
przejazd (rys. 14) przechodzisz do wyboru typu przejazdu.

Rys. 14. Uruchomienie programu i przejście do konfiguracji przejazdu

Uwaga. Jeśli chcesz realizować przejazd SENT to sprawdź czy w ustawieniach zezwoliłeś
na tego typu przewozy (patrz rozdział Ustawienia ).


Jeśli w ustawieniach jest nieaktywny typ przewozu SENT wówczas do wyboru masz
jedynie Przejazd płatny.



Jeśli w ustawieniach udzieliłeś zgody na przewozy SENT wówczas do wyboru masz

Przejazd płatny, Przejazd SENT lub oba jednocześnie (rys. 15).
Uwaga. Przejazdy SENT będą dostępne tylko wtedy (nie zależnie od ustawień), jeśli dla
danego ID biznesowego są dostępne jakiekolwiek aktywne zlecenia SENT w PUESC
(https://puesc.gov.pl/).
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Rys. 15 Konfiguracja przejazdu – Wybór typu przejazdu

Rys. 16. Konfiguracja przejazdu w przypadku przypisania do Internetowego Konta Klienta więcej niż 1 pojazd
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Uwaga. Jeżeli do Internetowego Konta Klienta przypisano więcej niż 1 pojazd wówczas
wyświetlany jest dodatkowo ekran Wybierz pojazd i subkonto rozliczeniowe (rys. 16).
Po wybraniu typu realizowanego przejazdu i kliknięciu Kontynuuj potrzebujesz jeszcze
potwierdzić, czy podczas przejazdu nie występuje Przekroczenie kategorii wagowej
pojazdu, np. z powodu jazdy z przyczepą – przyciski Konfiguruj przyczepę lub Jadę bez

przyczepy (rys. 17).

Rys. 17. Konfiguracja przejazdu – Deklaracja przekroczenia kategorii wagowej

W kolejnym kroku potrzebujesz jeszcze określić sposób monitorowania przejazdu. Do
wyboru masz następujące narzędzia: Aplikację mobilną na telefonie lub urządzenie

ZSL/OBU (rys. 18).
Uwaga. Ekran pojawia się tylko, gdy w Internetowym Koncie Klienta albo w SENT-GEO
masz przypisany jakikolwiek ZSL ID.
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Rys. 18. Konfiguracja przejazdu – Wybór urządzenia wspierającego przejazd

Klikając Potwierdź przejdziesz do ekranu umożliwiającego rozpoczęcie przejazdu. Typ
realizowanego przejazdu jest wyświetlany na górze ekranu (rys. 19).

Rys. 19. Ekrany Rozpoczęcie przejazdu z różnymi typami przejazdów
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11. Konfigurowanie przewozu SENT
W celu realizacji przewozu SENT podczas konfiguracji przejazdu wybierz opcję Przejazd

SENT. Wówczas po określeniu sposobu monitorowania przejazdu wyświetlona zostanie
lista zgłoszeń przypisanych do konta użytkownika w systemie SENT. Zaznacz ( ) na liście
zgłoszenia, które mają być podczas przejazdu monitorowane i swój wybór zaakceptuj
przyciskiem Potwierdź.
Lista zleceń SENT będzie dostępna dopiero, gdy zostaną zarejestrowane zlecenia SENT
w formularzu SENT 105 w PUESC (https://puesc.gov.pl/). W każdym formularzu podaje się
ID (czyli identyfikator) urządzenia monitorującego (OBE/ZSL). Jeden pojazd może posiadać
tylko jeden identyfikator ZSL dlatego
pojawia się przy innych zleceniach, które
posiadają inny identyfikator ZSL.
Na samym dole listy są „Pozostałe” zlecenia, które nie posiadają ZSL a tylko ID Aplikacji
mobilnej.

Rys. 20. Ekran Wybór zgłoszenia SENT
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12. Anulowanie konfiguracji przejazdu
Jeśli podczas konfiguracji przejazdu wystąpi konieczność jej anulowania to po kliknięciu
wyświetlony zostanie komunikat Anuluj konfigurację. Po kliknięciu Potwierdź
wyświetlony zostanie ekran konfigurowania nowego przejazdu (rys. 21).

Rys. 21. Anulowanie konfiguracji przejazdu i rozpoczęcie konfiguracji nowego przejazdu.

13. Realizacja przejazdu
Po skonfigurowaniu przejazdu i kliknięciu przycisku Rozpocznij przejazd startuje licznik
czasu. Dane geolokalizacyjne zaczynają być zbierane i wysyłane za pomocą sieci Internet
do systemu koordynującego pracę aplikacji.
Uwaga. W trakcie przejazdu zwracaj uwagę na kolor ikon
.
Jeśli którakolwiek z nich pali się na inny niż zielony kolor oznacza to, że wybrany moduł
nie pracuje prawidłowo. Więcej o kolorach ikon i poprawności pracy urządzenia znajdziesz
w rozdziale Powiadomienia standardowe – informacyjne.
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14. Zakończenie i podsumowanie przejazdu
W celu zakończenia przejazdu wystarczy kliknąć przycisk Zakończ przejazd . W zależności
od realizowanego przejazdu, po kliknięciu przycisku Zakończ przejazd wyświetlone
zostanie odpowiednie podsumowanie (dla przejazdu płatnego lub SENT) (rys. 22).

Rys. 22. Zakończenie przejazdu i podsumowanie przejazdu.

15. Doładowania konta przedpłaconego
Przed rozpoczęciem przejazdu lub w trakcie istnieje możliwość doładowania konta.
Wystarczy kliknąć menu

i na wyświetlonym ekranie wybrać jedną

z proponowanych kwot (Wybierz kwotę doładowania ) lub wpisać ją za pomocą klawiatury
(rys. 23).
Uwaga. Kwoty doładowania są różne w zależności od typu pojazdu, za pomocą którego
realizowany jest przejazd:


dla pojazdów ciężkich: 120zł, 200zł, 300zł lub 500zł



dla pojazdów lekkich: 20zł, 50zł, 100zł lub 200zł.
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Uwaga. W aplikacji wprowadzono górny limit środków, jakie mogą znajdować się na
koncie. W przypadku przekroczenia podczas doładowania tego limitu wyświetlony zostaje
komunikat Kwota doładowania jest za wysoka. W takim przypadku należy ponownie
wybrać kwotę, aby mieściła się w górnym limicie doładowania.

Rys. 23. Doładowanie konta
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Po ustawieniu kwoty doładowania i kliknięciu przycisku Dalej zostaje wyświetlone okno
operatora rozliczeniowego TECS i dalszy proces odbywa się już w systemie operatora.
W każdej chwili możesz przerwać proces doładowania (akcja Anuluj płatność).
Po wybraniu metody płatności (Karta płatnicza, Karta flotowa, Blik, Przelewy bankowe)
i kliknięciu Kontynuuj płatność pojawi się ekran, na którym należy podać wszystkie
wymagane do zrealizowania dane.
W każdej chwili możesz przerwać doładowywanie konta – wystarczy wybrać
przycisk
i potwierdzić przyciskiem Przerwij.

16. Powiadamianie użytkownika o stanie aplikacji
e-TOLL PL
Podczas korzystania z aplikacji e-TOLL PL na ekranie urządzenia mogą się pojawiać
różnego rodzaju powiadomienia i komunikaty. Powiadomienia występują w trzech
klasach:


Powiadomienie najwyższego poziomu są to informacje o bezwzględnym braku
możliwości kontynuacji używania aplikacji (np. konieczności przeprowadzenia
aktualizacji aplikacji po stronie użytkownika; administracyjnej blokadzie aplikacji,
braku sygnału GPS, braku połączenia z Internetem, niskim poziomie naładowania
baterii). Po potwierdzaniu jego przeczytania przesyłanie danych lokalizacyjnych
zostaje przerwane (jeżeli jest aktualnie uruchomione). Korzystanie z aplikacji jest
niemożliwe. W niektórych sytuacjach, jeśli dany błąd na to pozwala, możesz
spróbować ponownie uruchomić aplikację.



Powiadomienia drugiego poziomu są to informacje o potrzebie przeprowadzenia
aktualizacji aplikacji lub innych czynności po stronie użytkownika w wyznaczonym
terminie, po którym może zostać przeprowadzona blokada aplikacji. Komunikat tej
klasy może być przeniesiony do powiadomień najwyższego poziomu po upływie
wyznaczonego czasu.



Komunikat trzeciego poziomu są to informacje o potrzebie wykonania czynności,
bez konieczności wyznaczania terminu realizacji (np. dostępności nowego wydania
aplikacji, bez potrzeby aktualizacji aplikacji po stronie użytkownika w wyznaczonym
terminie).

Masz możliwość odczytania powiadomienia w przypadku, gdy zostało ono przeoczone
podczas pierwotnego wyświetlania. Dostęp do powiadomień jest możliwy po wybraniu
menu Powiadomienia (

) dostępnego po lewej stronie na dolnym pasku ekranu

aplikacji (rys. 24).

24

Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlona lista otrzymanych powiadomień. W aplikacji
przechowywane są powiadomienia posortowane chronologicznie z ostatnich trzech
miesięcy. Klikając na wybrane powiadomienie możesz w nie wejść i przeczytać.

Rys. 24. Dostęp do powiadomień

17. Zarządzanie listą powiadomień
Klikając na przycisk na pasku menu możesz:


usunąć wszystkie zarejestrowane powiadomienia (Usuń wszystkie ),



usunąć jedynie wybrane (Zaznacz wybrane ) (rys. 25).

Wybierając opcję Zaznacz wybrane przy każdym powiadomieniu pojawiają się pola
wyboru, w których możesz zaznaczyć, które powiadomienia mają być usunięte. Usunięcie
zaznaczonych powiadomień następuje po kliknięciu przycisku
głównego aplikacji następuje po wybraniu .

. Powrót do ekranu
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Rys. 25. Lista powiadomień

18. Powiadomienia krytyczne
Powiadomienia krytyczne są powiadomieniami sygnalizującymi brak możliwości dalszej
pracy w aplikacji.
Przykładem tego typu powiadomienia jest brak dostępu do usług lokalizacyjnych lub
próba fałszowania lokalizacji podczas realizowanego przejazdu - wyświetla się wtedy
powiadomienie krytyczne o braku możliwości dalszej pracy w aplikacji (rys. 26).
Innym z powiadomień krytycznych jest brak lub usunięcie przypisania identyfikatora
biznesowego aplikacji do pojazdu w Internetowym Koncie Klienta. W przypadku
wystąpienia tego typu powiadomienia należy zweryfikować przypisanie pojazdu
w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl.
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Rys. 26. Powiadomienia krytyczne uniemożliwiające dalszą pracę z aplikacją

19. Nieaktualna wersja aplikacji
Aplikacja e-TOLL PL zainstalowana na urządzeniu niekiedy wymaga aktualizacji
(np. dodanie dodatkowych funkcjonalności do aplikacji, poprawa bezpieczeństwa
i stabilności działania aplikacji, itd.).
Aktualizacja może odbywać się w sposób automatyczny (przy zezwoleniu na aktualizacje
automatyczne w ustawieniach urządzenia) lub w sposób ręczny przechodząc do menu

O aplikacji i wybraniu przycisku Aktualizuj.
W obu przypadkach przeprowadzenie aktualizacji powoduje nadpisanie na istniejącą
aplikację nowszej wersji. Podczas aktualizacji zachowany zostaje numer biznesowy
oraz historia i nie jest wymagana aktualizacja tego numeru w serwisie
https://mojekonto.etoll.gov.pl. Jeśli natomiast przed aktualizacją aplikacja została
usunięta to utracony został również jej identyfikator i po zainstalowaniu nowszej wersji
wygenerowany zostaje nowy identyfikator biznesowy, który należy zarejestrować
w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl.

Uwaga. W przypadku pojawienia się aktualizacji aplikacji do użytkowników wysyłany jest
komunikat o udostępnieniu w sklepie nowszej wersji aplikacji. W niektórych sytuacjach
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np. przy wykryciu luki w zabezpieczeniach, stara wersja aplikacji może być zablokowana
co sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem należy wtedy ręcznie zaktualizować
wersję (rys. 27).
Pamiętaj, żeby posługiwać się zawsze najnowszą dostępną wersją aplikacji.

Rys. 27. Przykładowe powiadomienie o udostępnieniu nowszej wersji aplikacji oraz komunikat
o zablokowaniu starej wersji i potrzebie aktualizacji.

20. Identyfikator biznesowy aplikacji
Aplikacja e-TOLL PL zainstalowana na urządzeniu posiada swój unikatowy identyfikator
biznesowy, który umożliwia powiązanie aplikacji z przypisanymi do użytkownika
w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl pojazdami oraz kontem rozliczeniowym.
Identyfikator jest generowany przy pierwszej instalacji lub ponownej instalacji aplikacji.
Brak aktywacji aplikacji w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl powoduje wyświetlanie
informacji Aplikacja nie została jeszcze przypisana do konta i nie jest możliwa dalsza praca
z aplikacją aż do czasu jej aktywacji. Po poprawnej aktywacji aplikacji wyświetlany jest
komunikat Przypisano przejazd płatny (rys. 28).
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Rys. 28. Identyfikator biznesowy aplikacji – generowanie i aktywacja

21. Poziom naładowania baterii
Powiadomienie standardowe informujące o stanie naładowania baterii urządzenia.
W przypadku pojawienia się komunikatu o spadku poziomu naładowania baterii należy
podłączyć ładowarkę (rys. 29).

Rys. 29. Ostrzeżenie o spadku poziomu naładowania baterii
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Ikona
kolor:

informuje o poziomie naładowania baterii świadczy kolor ikony , przy czym



zielony (

) oznacza, że poziom naładowania jest nie mniejszy niż 50 %,



pomarańczowy oznacza, że poziom naładowania jest pomiędzy 20 a 50 % i zalecane
zatrzymanie pojazdu, aby bezpiecznie podłączyć urządzenie do ładowarki,



czerwony oznacza, że poziom naładowania spadł poniżej 20 % i konieczne jest
niezwłoczne zatrzymanie pojazdu, aby bezpiecznie podłączyć urządzenie do
ładowarki.

22. Poziom sygnału lokalizacyjnego GPS

Ikona
informuje o poziomie sygnału GPS, a tym samym o czasie, jaki upłynął od
ostatniej aktualizacji położenia urządzenia, przy czym kolor:


zielony (

) oznacza poprawne działanie modułu GPS i bieżącą aktualizację



położenia,
pomarańczowy oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 1 minuty (powyżej 10
minut dla SENT),



czerwony oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 15 minut (powyżej 60 minut
dla SENT).

23. Komunikacja z Internetem

Ikona

informuje, że podczas przejazdu dane geolokalizacyjne są wysyłane

w sposób ciągły za pomocą sieci Internet do systemu koordynującego pracę aplikacji,
przy czym kolor:


zielony (

) oznacza poprawną komunikację z Internetem i bieżącą aktualizację



położenia,
pomarańczowy oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 5 minut (powyżej 10
minut dla SENT),



czerwony oznacza brak aktualizacji położenia powyżej 15 minut (powyżej 60 minut
dla SENT).
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W przypadku problemów komunikacyjnych z systemem koordynującym pracę aplikacji
wyświetlane jest ostrzeżenie (rys. 30).

Rys. 30. Ostrzeżenia o problemach z łącznością z serwerem

Brak Internetu i problemy z komunikacją z serwerem wspierającym powoduje, że dane
nie są utracone, ale opóźnione jest ich wysłanie do serwera. Przy braku Internetu aplikacja
zbiera dane i wysyła je w momencie połączenia z siecią Internet.

24. Poprawne ustawienia godziny w urządzeniu
mobilnym
Poprawne ustawienia czasu w urządzeniu mobilnym jest niezbędne do prawidłowego
działania systemu. Należy w ustawieniach urządzenia mobilnego wybrać opcję Użyj czasu

podanego przez sieć. Ponieważ nie ma fizycznej możliwości weryfikacji tego, czy
użytkownik zmieniał ręcznie ustawienia czasu, w związku z tym nie jest wyświetlany żaden
komunikat.
Objawem rozsynchronizowania zegara systemowego w urządzeniu, na którym działa
aplikacja będzie komunikat o braku "Internetu", czyli o braku łączności z systemem
wspierającym.
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25. Przypisanie więcej niż jednego kierowcy do tego
samego pojazdu
Przyczyny przypisania więcej niż jednego kierowcy do tego samego pojazdu mogą być
dwie:


pojazd, którym chcesz się poruszać jest obecnie przypisany do innego użytkownika,



inny użytkownik rozpoczął w aplikacji e-TOLL PL korzystanie z twojego pojazdu.

W celu rozwiązania tego problemu należy zweryfikować wybrany w aplikacji pojazd, bądź
zweryfikować prawidłowość przypisania "kierowca - pojazd" w Internetowym Koncie
Klienta.
Uwaga. Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy pojazd lub skontaktuj się z osobami
korzystającymi z tego samego konta rozliczeniowego.

26. Komunikat tekstowy z BackOffice
Operator systemu e-TOLL ma możliwość wysłania komunikatu do użytkownika aplikacji
mobilnej w trzech kategoriach: Informacyjny, Ostrzegawczy, Krytyczny. Są to metody na
jednostronną komunikację "systemu" z użytkownikami.

27. Menu „Więcej”
Wybierając ikonę Więcej (


) wyświetlane jest dodatkowe menu (rys. 31), w którym:

znajdziesz informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów podczas
korzystania z aplikacji – Pomoc (rys. 32) ,




zmienisz ustawienia zabezpieczeń aplikacji – Zabezpieczenia (rys. 33),
zmienisz język aplikacji, ustawisz sposoby sygnalizowania powiadomień, uaktywnisz
przewozy SENT - Ustawienia (rys. 34),



zaktualizujesz aplikację, wyświetlisz przypisany do aplikacji identyfikator biznesowy
oraz wyświetlisz regulamin aplikacji - O aplikacji (rys. 35),



wyświetlisz wszystkie zdarzenia, jakie wystąpiły podczas realizacji przejazdów Historia przejazdów (rys. 36).
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Rys. 31. Menu „Więcej…”

Rys. 32. Menu Pomoc
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Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji (patrz rozdział Pierwsze uruchomienie
i rejestracja aplikacji mobilnej e-TOLL PL) ustawiony został kod PIN. Wybierając menu

Zabezpieczenia i klikając przycisk Resetuj kod PIN masz możliwość zmiany tego kodu.

Rys. 33. Zabezpieczenia oraz resetowanie kodu PIN

Aby zresetować kod PIN w pierwszym kroku należy wpisać ustawione podczas aktywacji
aplikacji hasło do resetowania kodu PIN i je potwierdzić, a następnie podać nowy PIN i go
potwierdzić. Jeśli kod podany w celu potwierdzenia różni się od pierwotnego wyświetlony
zostanie błąd PIN niepoprawny i należy wtedy kliknąć przycisk Wprowadź PIN ponownie
a następnie podać poprawny kod.
Uwaga. W przypadku utraty hasła dostępu do aplikacji niezbędne jest usunięcie aplikacji
e-TOLL PL z urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi danymi oraz jej ponowna instalacja
i aktywacja.
Poza możliwością ustawienia i zmiany kodu PIN w każdej chwili możesz wyłączyć
zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem do aplikacji przyciskiem Wyłącz

zabezpieczenia. Żeby wyłączyć zabezpieczenia należy podać ustawione podczas aktywacji
aplikacji hasło do resetowania kodu PIN i je potwierdzić przyciskiem Potwierdź.
Uwaga. Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt niepożądany nie zmieni ustawień w aplikacji
zainstalowanej na twoim urządzeniu powinieneś

zawsze mieć ustawiony PIN
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zabezpieczający. Wtedy każdorazowo podczas uruchomienia aplikacji wymagane jest
podanie hasła PIN.
Poza zabezpieczeniami przed niepożądanym dostępem za pomocą kodu PIN,
zaimplementowana została możliwość odblokowania aplikacji za pomocą zabezpieczeń
biometrycznych wbudowanych w samym urządzeniu (o ile urządzenie posiada takie
możliwości).
Uwaga. Sposób wyłączania/włączania zabezpieczeń biometrycznych może być różny dla
różnych producentów oraz urządzeń.

Rys. 34. Menu Ustawienia

Przechodząc do ustawień masz możliwość wyboru jednej z dziewięciu wersji językowych
aplikacji. Podczas instalacji domyślnie ustawiony jest język wybrany systemowo na
urządzeniu. Jeżeli na urządzeniu jest ustawiony język spoza listy dostępnych, wtedy
aplikacja zostanie zainstalowana w języku angielskim. Wersję językową aplikacji możesz
zmieniać wielokrotnie. W celu zmiany języka aplikacji kliknij przycisk Zmień, następnie
wybierz z listy język, na który chcesz przełączyć aplikację i swój wybór potwierdź
przyciskiem Zastosuj.
Dodatkowo możesz włączyć lub wyłączyć sygnalizowanie powiadomień za pomocą
dźwięku oraz aktywować lub dezaktywować obsługę przewozu towarów zgłoszonych
w rejestrze SENT.
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Rys. 35. Menu O aplikacji

Przechodząc do menu O aplikacji możesz sprawdzić, jaki masz przypisany do aplikacji

Identyfikator biznesowy umożliwiający powiązanie aplikacji z przypisanymi do
użytkownika w serwisie https://mojekonto.etoll.gov.pl pojazdami oraz kontem
rozliczeniowym Jest to bardzo istotna informacja podczas kontaktu ze wsparciem
technicznym. Drugą istotną informacją, którą powinieneś przekazać podczas kontaktu ze
wsparciem technicznym, jest wersja zainstalowanej aplikacji oraz wersja systemu
operacyjnego.
Pamiętaj, żeby posługiwać się zawsze najnowszą dostępną wersją aplikacji.
W każdej chwili możesz pobrać i zaktualizować aplikację do najnowszej wersji –
przycisk Aktualizuj.
Szczegóły regulaminu korzystania z aplikacji dostępne są po wybraniu przycisku Zobacz.
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Rys. 36. Menu Historia przejazdów

Historia przejazdów jest dostępna po wybraniu menu Więcej w dolnej części ekranu i dalej
z pojawiającego się menu po wybraniu Historia przejazdów.
Historia przejazdów zawiera uporządkowaną chronologicznie listę wszystkich zdarzeń
zalogowanych przez aplikację podczas realizacji przejazdów w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
W ramach zdarzeń na liście w historii przejazdów są rejestrowane następujące zdarzenia
systemowe wraz z dokładnym czasem ich wystąpienia:


Przejazd płatny (rodzaj przejazdu, tryb monitorowania, dane pojazdu, nazwa
subkonta rozliczeniowego, stan środków na koncie przedpłaconym);



Deklaracja zmiany kategorii wagowej zespołu pojazdów (np. po przypięciu
lub odłączeniu przyczepy);



Zakończenie przejazdu (rodzaj przejazdu, tryb monitorowania, stan środków
na koncie przedpłaconym);



Rozpoczęcie przejazdu SENT (nr SENT, data rozpoczęcia, data zakończenia, miejsca
rozpoczęcia, miejsce zakończenia);



Szczegóły przejazdu SENT (nr zgłoszenia, data rozpoczęcia, data zakończenia,
miejsca rozpoczęcia, miejsce zakończenia);
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Zakończenie przejazdu SENT (data i godzina zakończenia przejazdu, urządzenie
monitorujące, numery przewozów SENT);



Zmiana trybu monitorowania (aplikacja mobilna e-TOLL PL, OBU/ZSL);



Doładowanie konta przedpłaconego (kwota, waluta, czas doładowania).

W przypadku dużej ilości realizowanych za pomocą aplikacji e-TOLL PL przejazdów, w celu
łatwiejszego ich wyszukiwania, lista posortowana jest w porządku chronologicznym.
Dodatkowo przy wyszukiwaniu możesz użyć kalendarza (

) i wybrać konkretny dzień,

w którym realizowany był przejazd. Klikając przycisk Ustaw wyświetlisz w historii jedynie
przejazdy realizowane w ciągu wybranego dnia.
Za pomocą przycisku Wyczyść możesz usunąć z listy wszystkie realizowane w ciągu
wybranego dnia przejazdy, a w przypadku braku wyboru dnia po kliknięciu przycisku

Wyczyść wyczyszczona zostanie cała historia przejazdów.
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