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INSTRUKCJA portalu fakturowego ZMPDbox 

JAK POBRAĆ SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW ZMPDBOX? 

1. Zaloguj się na portal fakturowy (https://customerportal.toll4europe.eu/). Jeśli nie otrzymałeś 

loginu oraz hasła do portalu to prosimy o przesłanie takiej informacji na adres 

pomoc@zmpdbox.pl.  

2. Wyłącz aplikację AdBlock jeżeli jest uruchomiona w Twojej przeglądarce – instrukcja poniżej. 

 
3. Wybierz w polu po prawej „DOCUMENTS”  zakładkę z dokumentami które Cię interesują:  

• INVOICES (Faktury od operatorów autostrad),  

• TRIP DETAILS (Szczegóły przejazdów naliczonych w danym okresie). 

4. Ustaw okres który Cię interesuje w polach: „From” i „Until” i kliknij przycisk filtra. 

 
5. Szczegóły przejazdów naliczonych na danej fakturze najłatwiej odnaleźć wpisując w polu 

„Start Date” datę początku okresu rozliczeniowego (taka sama jak na fakturze): 

• Jeżeli chcemy sprawdzić transakcje naliczone w pierwszej połowie marca wpisujemy 

1.03.2020 

• Jeżeli chcemy sprawdzić transakcje za drugą połowę marca wpisujemy 16.03.2020 

(analogicznie postępujemy w przypadku innych miesięcy zmieniając pole 

miesiąca/roku zachowując numerację dni: 1 lub 16). 

WAŻNE! Czasami na fakturach naliczane są przejazdy z poprzednich miesięcy. Na przykład: na 

fakturze z pierwszej połowy marca mogą pojawić się przejazdy ze stycznia. Dzieje się tak 

ponieważ na zachodzie istnieje bardzo duża liczba koncesjonariuszy autostrad i niektórzy z nich 

przesyłają szczegóły przejazdów do rozliczenia z opóźnieniem. Proszę pamiętać, że pomimo 

opóźnienia przejazdy są naliczane zawsze jeden raz. Aby uniknąć wątpliwości operatora zawsze 

udostępnia szczegóły przejazdów które zostały mu przekazane w danym zakresie dat. 

6. Po wybraniu startu okresu rozliczeniowego można wpisać w polu „Country” kraj (np.: FR – 

Francja) który nas interesuje. 

7. Pobierz plik „Trip Details” z przejazdami który cię interesuje klikając w ikonę po prawej (3.).  

 

https://customerportal.toll4europe.eu/
mailto:pomoc@zmpdbox.pl
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JAK ZMIENIĆ WIDOK PLIKU „TRIP DATAILS” (SZCZEGÓŁY PRZEJAZDÓW) NA TABELARYCZNY? 

1. Po otwarciu pobranego pliku CSV klikamy w kolumnę „A” tak aby zaznaczyły się wszystkie 

wiersze. 

 

2. Kliknij w menu “Dane” następnie przycisk „Tekst jako kolumny” 

 

3. Po kliknięciu pojawi się poniższe okno. Zaznacz w nim opcję „Rozdzielany” i kliknij dalej. 
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4. W kolejnym kroku zaznaczamy opcję „inny” i wpisujemy w pole tekstowe znak: „ | ”. Aby go 

wpisać wystarczy wcisnąć przycisk „Shift” oraz przycisk „ \ ”. Następnie klikamy „Dalej”. 

 

5. W kolejnym kroku klikamy przycisk „zaawansowane”. 

 

6. W polach: separator dziesiętny i separator tysięcy wpisujemy kropkę. Następnie klikamy 

przycisk „OK”. 
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7. Po kliknięciu dane pojawią się w oddzielnych kolumnach. Można dostosować szerokość 

kolumn i włączyć opcję filtrowania przyciskiem „Filtruj”. Aby je zapisać kliknij „plik” => „Zapisz 

jako”. 

 

 


