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Popis funkcí Compliant pro modul TBM2 
 

Všeobecné informace 

Tento popis funkcí se vztahuje k výrobku Compliant pro nákladní automobily MAN s modulem Telematik 
Bord Modul 2 (TBM2). Předpokladem pro využívání služby Compliant s modulem TBM2 je balíček MAN 
Bridge. Služba MAN Bridge představuje zpoplatněný základní balíček pro nákladní automobily MAN s 
TBM2. Obsahuje důležité základní prvky pro snadný začátek s platformou RIO a je základem pro další 
služby. 

Výrobek Compliant poskytuje funkci vzdáleného stahování (remote download) pro stahování údajů z tacho-
grafů a karet řidičů. Důležité upozornění: Funkce vzdáleného stahování (remote download) pro vozidla s 
modulem TBM2 je provozována přes platformu T-Systems (označení produktu: Logiweb/MAN TeleMatics) 
a MAN TeleMatics Client (aplikace instalovaná zákazníkem / uživatelské rozhraní). Přečtěte si k tomu pro-
sím také část „Technické předpoklady“ v tomto popisu funkcí. 

Údaje z tachografů a údaje z řidičských karet jsou stahovány automaticky a archivují se v platformě T-
Systems. Archivované údaje lze uložit v lokálním počítači přes MAN TeleMatics Client. 

 

Přehled funkcí 

Po vložení jednotlivých vozidel vozového parku v prostředí správce v platformě RIO a poté, co byla pro tato 
vozidla přes Marketplace zakoupena služba Compliant, je možné využívat následující funkce: 

Funkčnost/data 
Nákladní 

automobil 
MAN 

MAN autobus MAN dodávka 

Non MAN 
značka (RIO 
Box v režimu 

FMS) 
Automatické vzdálené staho-
vání (remote download) 
údajů z tachografů a z karet 
řidičů 

X 

Služba není pro 
tuto kategorii vo-
zidla k dispozici 

Služba není pro 
tuto kategorii vo-
zidla k dispozici 

Služba není pro 
tuto kategorii vo-
zidla k dispozici 

Ukládání stažených souborů 
na platformu T-Systems X 

Manuální/automatické uklá-
dání archivovaných souborů 
lokálně do počítače 

X 

 

Možné intervaly vzdáleného stahování (remote download): 

• Tachograf (velkokapacitní paměť): 7-90 dnů 
• Karta řidiče: 1-28 dnů 
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Technické předpoklady 

Chcete-li využívat službu Compliant pro TBM2, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem: 

 Nákladní au-
tomobil MAN MAN autobus MAN dodávka 

Non MAN 
značka (RIO Box 
v režimu FMS) 

Použití modulu TBM2, 
sériová nebo dodatečná 
integrace podle MAN TI 
(poskytnutí není sou-
částí VOP služeb) 
 

X 

Služba není pro 
tuto kategorii vo-
zidla k dispozici 

Služba není pro 
tuto kategorii vozi-

dla k dispozici 

Služba není pro 
tuto kategorii vo-
zidla k dispozici 

 

Verze softwaru TBM2 
3.2 nebo novější (infor-
mace o verzi softwaru 
obdrží uživatel ve svém 
servisu MAN). 
 

X 

Použití tachografů 
umožňujících vzdálené 
stahování (není součástí 
nabídky MAN) 

X 

 

Pro vstoupení služby v platnost je nutné, aby bylo vozidlo za účelem úspěšné konfigurace dostupné přes 
rádiové spojení. Víceúrovňové manuální přepnutí systému může trvat několik dní. 
 
Chcete-li využívat službu Compliant, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem (jako doplnění 
k požadavkům na pracoviště pro službu MAN Bridge): 

• Důležitý předpoklad/doporučení: MAN TeleMatics Client a ovladač čtečky karet USB, který je nutný 
pro vzdálené stahování (remote download), musejí být instalovány v počítači, ve kterém není nain-
stalován/nepoužívá se žádná další čtečka karet USB, např. pro vzdálené stahování (remote down-
load) z vozidel s RIO boxem. 

• Pokud se již čtečka karet pro vzdálené stahování (remote download) z vozidel s RIO boxem pou-
žívá, musí se pro Compliant s TBM2 použít doplňující počítač s připojením k internetu s operačním 
systémem Windows 7 nebo novějším (není součástí nabídky MAN). 

• Použití MAN TeleMatics Client s verzí 4.12.2 nebo novější (je součástí nabídky MAN). 
• Použití čtečky (čteček) karet (jejich zpřístupnění není součástí VOP služeb) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 

 
 
 
 

• Aktuální MAN TeleMatics Client (přístupový software) a nutný ovladač čtečky karet USB lze stáh-
nout na https://www.truck.man.eu à Služby à Řízení vozového parku à Přehled à Ke stažení. 

• Využití karty (karet) podniku (nejsou součástí nabídky MAN) 
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• V počítači lze používat pouze jeden MAN TeleMatics Client s připojenou čtečkou karet. Při součas-

ném používání několika karet podniku se musí pro každou kartu podniku používat zvláštní počítač 
s instalovaným MAN TeleMatics Client a čtečkou karet. 

• Internetový prohlížeč (Doporučujeme používat aktuální verzi těchto prohlížečů: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Při použití jiných prohlížečů nemůžeme 
zaručit neomezenou funkčnost). 

 


