
 
 
 

Актуално състояние: 01.09.2020 г. версия 1/1
 
 
 1 

 

MAN Truck & Bus SE 
 

 

Описание на услугата Compliant за TBM2 
 

Обща информация 

Настоящото описание на услугата се отнася за продукта Compliant за товарни автомобили MAN с 
Telematik Bord Modul 2 (TBM2). Задължително условие за използването на Compliant с TBM2 е 
пакетът MAN Bridge. MAN Bridge е базовият пакет срещу допълнително заплащане за товарни 
автомобили MAN с TBM2. Той обобщава важни основни елементи за лесно стартиране на 
платформата RIO и е основата за допълнителни услуги. 

Продуктът Compliant предоставя функцията Remote Download за данни за тахографи и карти на 
водача. Важно указание: Функцията Remote Download за превозни средства с TBM2 се осъществява 
от платформата T Systems (обозначение на продукта: Logiweb/MAN TeleMatics) и клиента MAN 
TeleMatics Client (приложение/потребителски интерфейс, който трябва да се инсталира от клиента). 
За целта прочетете раздел „Технически изисквания“ в предходното описание на услугите. 

Файловете за тахографи и карти на водача се изтеглят автоматично и се архивират на 
платформата T Systems. Архивираните файлове могат да се запаметят локално на компютъра чрез 
MAN TeleMatics Client. 

 

Преглед на услугата 

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в 
платформата RIO и услугата Compliant бъде закупена за тези превозни средства чрез пазара, могат 
да се използват следните услуги: 

Функционалност/данни MAN 
камион Автобус MAN MAN Van 

Non MAN 
Brand (RIO-Box 
в режим FMS) 

Автоматичен Remote Download 
на данни от тахографите и 
картите на водача 

X 
Услугата не се 
предлага за 
тази категория 
превозни 
средства 

Услугата не се 
предлага за 
тази категория 
превозни 
средства 

Услугата не се 
предлага за 
тази категория 
превозни 
средства 

Запаметяване на изтеглените 
данни на платформата T-
Systems 

X 

Ръчно/автоматично 
запаметяване на архивираните 
данни локално на компютър 

X 

 

Възможни интервали за Remote-Download: 

• Тахограф (масова памет): 7 – 90 дни 
• Карта на водача: 1 – 28 дни 
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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Технически изисквания 

За да можете да използвате Compliant за TBM2, е необходимо превозните средства да са 
оборудвани по следния начин: 

 MAN камион Автобус MAN MAN Van 
Non MAN Brand 

(RIO-Box в 
режим FMS) 

Използване на TBM2, 
вграден серийно или 
допълнително 
монтиран съгласно 
MAN ТИ (Техническа 
информация) 
(предоставянето му не 
е част от общите 
търговски условия за 
услугите) 
 

X 

Услугата не се 
предлага за 

тази категория 
превозни 
средства 

Услугата не се 
предлага за тази 

категория 
превозни 
средства 

Услугата не се 
предлага за тази 

категория 
превозни 
средства 

 

Софтуерна версия на 
TBM2 3.2 или по-нова 
(потребителят може да 
получи справка за 
софтуерната версия 
на TBM2 в своя MAN 
сервиз). 
 

X 

Използване на 
тахограф с функция 
Remote (не се 
предоставя от MAN) 

X 

 

За да влезе в сила услугата, за необходимата конфигурация превозното средство трябва да е 
достъпно чрез радиовръзка. Многостепенното ръчно превключване на системата може да отнеме 
няколко дни. 
 
За да можете да използвате Compliant, работното място трябва да е обзаведено по следния начин 
(в допълнение към изискванията за работното място на MAN Bridge): 

• Важни задължителни условия/препоръка: MAN TeleMatics Client и необходимият за Remote 
Download драйвер за USB карточетец трябва да са инсталирани на компютър, на които не е 
инсталиран/използван друг USB карточетец за напр. Remote Download на превозни средства 
с RIO-Box. 

• Ако вече се използва карточетец за Remote Download от превозни средства с RIO Box, за 
Compliant с TBM2 трябва да се използва допълнителен компютър с интернет достъп с 
операционна система Windows 7 или по-нова (не се предоставя от MAN). 

• Използване на MAN TeleMatics Client с версия 4.12.2 или по-нова (предоставя се от MAN). 
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• Използване на четящо(и) устройство(а) за карти (предоставянето му/им не е част от общите 

търговски условия за услугите) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 

 
 
 
 

• Актуалния MAN TeleMatics Client (софтуер за достъп), както и необходимия драйвер за USB 
карточетец, можете да изтеглите от https://www.truck.man.eu à Услуги à Управление на 
автопарка à Преглед à Изтегляния. 

• Използване на фирмена(и) карта(и) (не се предоставя(т) от MAN) 
• Възможно е използването на само един MAN TeleMatics Client със свързания карточетец на 

даден компютър. При едновременното използване на няколко фирмени карти за всяка 
фирмена карта трябва да се използва отделен компютър с инсталиран MAN TeleMatics Client 
и карточетец. 

• Интернет браузър (препоръчваме за използване най-актуалната версия на следните 
браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. При 
използване на други браузъри не можем да гарантираме пълна функционалност). 

 


