
Az XPO Logistics és az eurotoll: egy építő jellegű partneri viszony 
folytatása 
 
Az eurotoll több mint 10 éve támogatja az XPO Logistics (volt Norbert 
Dentressangle) céget az útdíjak kezelése és követése terén. A 
fuvarozásban ez a 4. legnagyobb üzemeltetési költség a bérek, az 
üzemanyag és a járművek költségei után. 
Az XPO LOGISTICS műszaki csoportjainak és beszerzési divíziójának, 
illetve az eurotoll kereskedelmi és technikai teamjeinek szoros 
együttműködéséből született elektronikus adatcsere és internetes 
szolgáltatások lehetővé teszik az útdíj-adatok automatikus integrálását az 
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Email : contact@eurotoll.eu 

Pour parler de nos offres et services 

I. Az eurotoll által biztosított ügyfélkövetés: proaktivitás, innováció, együttműködés. 
Az eurotoll a létrejötte óta segít az ügyfeleinek az útdíj-rendszerek közti átállásban egész Európában. 
 
Az útdíjakkal kapcsolatos kiadások könnyebb kezelése és optimalizálása érdekében az eurotoll értékesítési 
munkatársai, informatikai szakemberei és ügyfél-tanácsadói igyekeznek megfelelni az ügyfelek útdíjjal, 
jogszabályokkal, ajánlatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek, és igyekeznek személyre szabott 
szolgáltatásokat nyújtani. 
 
II. Az útdíj adatok teljesen automatikus integrációja 
Az együttműködésük keretében az eurotoll és az XPO Logistics technikai interfészeket alakított ki az egész 
működési lánc automatikus vezérlésére: Fedélzeti egységek (OBU) rendelése a flottába érkező új 
járművekhez és automatikus hozzárendelésük az érintett szolgáltató ügynökséghez, az OBU-k és kártyák 
pótlása és érvénytelenítése. Az útdíj rendezésére szolgáló fizetőeszközt is figyeli a rendszer a több 
szolgáltatót igénybe vevő járművek esetében, és így lehetővé teszi az útdíj-költségek megfelelő szolgáltatóra 
való kiterhelését, majd a végfelhasználó ügyfélre való minél előbbi áthárítását. 
 
Az EDI „számlázási becslés az N+2 napra” funkciója lehetővé teszi az XPO Logistics számára, hogy 
tartalékot képezzen az útdíj költségekre, azt beépítse az üzleti eszközei közé és amint lehetséges, 
kiszámlázza az ügyfeleinek és alvállalkozóinak. Az eurotoll e szolgáltatásának köszönhetően 11 nappal előre 
tudjuk tervezni a pénzforgalmat. 
 

Beszéljenek rólunk az ügyfeleink: 
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XPO Logistics információs rendszerébe. Ez egy új, az eurotoll által fémjelzett megoldás, amely biztosítja a 
proaktivitást, valamint az útdíj kiadások biztonságát és ellenőrzését. Egyedülálló segédeszköz a fuvarozó 
vállalkozások döntéshozói, menedzserei és üzemeltetői számára. 
Európában közel 55.000 km útdíjas hálózatot fedünk le, ezzel vitán felül az élvonalbeli európai útdíj-rendszerek 
egyike vagyunk. Az a tény, hogy az eurotoll 2016. június 10-én felkerült az Európai Elektronikus Útdíj 
Szolgáltatók (SET) elfogadott partnereinek hivatalos listájára, jelzi azt a vágyunkat, hogy egyszerűbbé és 
korszerűbbé tegyük a nehéz árufuvarozó járművek közlekedését Európában a fizetési rendszerek 
átjárhatósága, és egy többfunkciós, többrendszerű egységes fedélzeti eszköz fokozatos bevezetése révén. 



III. Részletes számla 
A piacon az egyik legjobb számlázási rendszernek köszönhetően részletes számlát tudunk biztosítani az 
útdíjas ügyletről (fizetős útvonal) az adott flottához (társaság, szolgáltató, stb.) hozzárendelt konkrét járműre. 
 
Az ügyletek számviteli szempontú lebontása nagyon pontos képet ad a költségekről. 
 
IV. Távolról konfigurálható, 5 európai országban közlekedést biztosító, egységes 
OBU: 
Az eurotoll évek óta egységes OBU eszközt biztosít az ügyfeleinek a Franciaországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és Belgiumban (Liefkenshoek-alagút) való közlekedéshez. A második generációs Tribox Air 
egységgel 2017. január végétől az XPO LOGISTICS Ausztriában is tudja közlekedtetni a járműveit (Asfinag) 
és 2017. június végétől pedig az egész belga útdíjas hálózaton (Viapass). 
 
A távolról konfigurálható Tribox Air lehetővé teszi, hogy az eurotoll ügyfelek jelentős megtakarítást érjenek el, 
különösen a logisztikai költségek tekintetében, és azt is, hogy az XPO Logistics dolgozói a nagyobb 
hozzáadott értéket képviselő feladatokkal foglalkozzanak. A Tribox Air távolról átruházható, vagyis nincs 
szükség a kikapcsolására, ha járművet cserélnek. 
 
V. Az eurotoll helymeghatározó rendszere 
Az eurotoll úttörő az elektronikus útdíj-fizetési funkcióval kiegészített helymeghatározó rendszerek terén, és 
több mint 10 éve kínál plug and play megoldást. A Tribox Air nevű többfunkciós, több hálózaton működő, 
könnyen telepíthető OBU-nak köszönhetően az eurotoll ügyfelek képesek meghatározni a járműveik földrajzi 
helyzetét, és a riasztások illetve a geofencing funkció segítségével valós időben ellenőrizni tudják a 
járművezetőknek adott utasítások betartását. Az XPO Logistics igénybe fogja venni a Geodata szolgáltatást 
is, amelynek keretében a Tribox Air OBU-ról jövő adatok alapján készült részletes adatfájlok közvetlenül 
feladhatók az XPO Logistics informatikai rendszerére.  

M. Didier Tallaron  
Az XPO Fuvarozási Szolgálat igazgatója 
 
Belső szolgáltató  
Feladata az üzemanyag-ellátás és az útdíjak biztosítása az 
egész XPO park számára Európában 

’’ Négy kérdés Didier Tallaronhoz 

I. Mi tartja egyben az eurotoll-lal kialakított partneri viszonyt? 
A TISPL bevezetése óta az eurotoll mindig elkápráztat bennünket azzal, hogy előre jelzi nekünk az útdíj-
rendszerek fejlődését Európában. Azzal, hogy rendszeresen „projekt üzemmódban” működnek, képesek előre 
látni a kényszerű műszaki átállásokat és felkészülni azokra: Caplis / TISPL; TISPL / Tribox Air 
(Franciaországban Ecotax). Ahányszor csak rákérdezünk, hogy mi az átállás optimális időpontja, a válaszuk 
mindig ez: „Mi már kiszámítottuk Önök helyett!” Értékeljük ezt az érettséget, és azt, hogy képesek tanácsot 
adni és olyan eszközöket fejlesztenek ki, amelyek segítenek a vezetésben és amelyekkel megtakarítást 
érhetünk el a költségek azon szegmenségben, amely a csoportunkon belül a negyedik helyen szerepel. Ez 
igencsak ritka egy beszállító részéről! 
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II. Mi az együttműködés módja az eurotoll-lal? 
Már majdnem 10 éve azt halljuk az eurotolltól, hogy „Itt vagyunk, segítünk kézben tartani a költségeket és 
menedzselni az üzletmenetet”. Az eredmény az EDI és az internet alapú szolgáltatások bevezetése, az 
adatcsere és adatáramlás automatizálása céljából. A Norbert Dentressangle és most már az XPO Logistics is 
ezt választotta; közösen alakítottuk ki. Az eurotoll tudta, hogyan kell integrálni a specifikációinkat, és 
elmondta, mi az, ami lehetséges, és mi nem. 
 
III. Milyen hozzáadott értéket jelent Önöknek a folyamatok automatizálása? 
Az eurotoll-lal átállunk a „teljesen elektronikus” működésre. Az útdíj-készülékek automatikus rendelése, 
leállítása és visszaadása, a számlák kezelése jármű és ügynökség szinten az adminisztráció számottevő 
egyszerűsítését jelenti. A manuális adatbevitel kiiktatásával gyakorlatilag 0 hibaszázalékon vagyunk, és a 
dolgozóink a hozzáadott értékkel bíró feladatokra tudnak koncentrálni. 
 
IV. Milyen osztályzatot adna az eurotoll számlának? 
9/10-et, ha az eurotollt a többi szolgáltatóval hasonlítom össze! 
Tény, hogy az eurotoll számlák nagyfokú részletessége folytán nagyon pontosan tudjuk követni az útdíjjal 
kapcsolatos költségeinket, és az egyes tranzakciókat a kellő időpontban tudjuk átirányítani a megfelelő 
járműre, a megfelelő fuvarozóhoz és így a megfelelő ügyfélhez. Másrészt az eurotoll nemrég a kérésünkre 
kifejlesztette az EDI adatok számviteli jellegű lebontását, ami alapján tudjuk, ki mennyit fogyaszt, és ha 
szükséges, javító intézkedéseket tudunk tenni. 
A havonta az N+2 napon készített IDE számlázási becslések lehetővé teszik, hogy azonnal tartalékot 
képezzünk az útdíj-költségekre, még mielőtt kibocsátanák a számlát. A csoportjainknak havonta csak a 
becslés és a tény közti különbséget kell kezelniük (maximum 0,5%). 
Mivel minden automatikusan integrálva van a rendszereinkbe, a lehető leggyorsabban át tudjuk számlázni 
ezeket a tételeket az ügyfeleinknek vagy alvállalkozóinknak, ahogy igénylik. 
 

Az XPO Logistics fő európai számadatai  
Fuvarozási és ellátási lánc megoldások 

5 900 9 500 550 

 jármű, közülük 3700 
Franciaországban 

utánfutó, közülük 5600 
Franciaországban 

helyszín  
Európában 
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FIGYELMEZTETÉSEK NYOMKÖVETÉS KIMUTATÁSOK ADATOK 

További információk a honlapon - https://www.eurotoll.eu/hu/ 
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