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Kaubaveo digitaliseerimise eesmärk
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E-veokiri kui paberivaba äri alus

● Emanik vedude tellijaid kobab pimeduses ja see soodustab ebaausat konkurentsi

● Eestis koostatakse aastas kokku ca 3,5 mln saadetise veokirja (paberkandjal 3 eksemplaris)

● E-veokiri lubab vedada kuni 52h

● Suur väljakutse: Autojuhtide ümberõpe

● Euroopa Komisjoni eFTI määrus on jõustunud ning kohustab riike võtma vastu digitaalseid 

veodokumente  2025 aga ka täna ei ole selleks takistusi 

● Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium on piloteerinud piiriülest eCMR juba 2 aastat

● E-veoselehe nõuet on piloteerinud edukalt riigihangetes Transpordiamet ja Märjamaa 

Vallavalitsus.   



Waybiller numbrites

● Waybilleri E-veoselehe teenused aastast 2018, kokku tänaseks ligi 0,5mln e-veoselehte
● Vili, killustik, metsahake, mets, jäätmed, 

● 2021 aastal veeti Waybilleriga ca 15% viljast (ca 200 000t kokku 1,3mln tonnist)
● Ei eelda investeeringut, keerukat kasutaja koolitust ega pikka juurutusaega
● Täna ca 3500 igapäevast kasutajat ja üle 6000 veoki
● Liidesed 26 laaduri ja 34 statsionaarse kaaluga viljaterminalides, sadamates, karjäärides
● Mõned ettevõtted, kes on kogu oma transpordi viinud Waybillerile:

● Kevili – ca 10 000 e-veoselehte 2021 aastal
● Eesti Killustik, ca 65 000 e-veoselehte 2021 aastal
● Kunda Nordic, ca 26 000 e-veoselehte 2021 aastal
● Taital Trans, ca 14 000 e-veoselehte 2021 aastal
● PK Oliver, ca 14 000 e-veoselehte 2021 aastal
● Nordecon, ca 13 000 e-veoselehte 2021 aastal

● Koheselt kasutatav, mõistlik kuutasu või sageli lausa tasuta!



Waybiller, siseriiklik e-veokiri



Päriselt lihtne kuid samas paindlik kasutajaliides







Probleem Euroopast vaadates
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