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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Ydelsesbeskrivelse for Compliant til TBM2 
 

Generelle oplysninger 

Dette er en ydelsesbeskrivelse for produktet Compliant til MAN-lastbiler med Telematik Bord Modul 2 
(TBM2). Pakken MAN Bridge er nødvendig for at kunne bruge Compliant med TBM2. MAN Bridge er den 
betalingspligtige basispakke for MAN-lastbiler med TBM2. Den samler vigtige basiselementer for en nem 
start på RIO-platformen og danner grundlag for yderligere tjenester. 

Produktet Compliant omfatter funktionen Remote download til fartskriver- og førerkortdata. Vigtig henvis-
ning: Remote download-funktionen for køretøjer med TBM2 realiseres via T-Systems-platformen (produkt-
betegnelse: Logiweb/ MAN TeleMatics) og MAN TeleMatics Client (applikationen / brugerfladen, der skal 
installeres af kunden). Læs mere om dette i afsnittet "Tekniske forudsætninger" i denne ydelsesbeskrivelse. 

Fartskriver- og førerkortfilerne hentes automatisk og arkiveres på T-Systems-platformen. De arkiverede 
filer kan gemmes lokalt på computeren med MAN TeleMatics Client. 

 

Ydelsesoversigt 

Når køretøjerne i flåden er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet på RIO-platformen, og tjenesten 
Compliant er blevet købt til disse køretøjer i Marketplace, kan følgende ydelser fra benyttes: 

Funktioner / data 
MAN 

lastbi-
ler 

MAN Bus MAN Van 
Ikke-MAN-mærke 
(RIO Box i FMS-

tilstand) 
Automatisk remote 
download af fartskriver- 
og førerkortdata 

X 

Tjenesten er ikke til 
rådighed for denne 
køretøjskategori 

Tjenesten er ikke til 
rådighed for denne 
køretøjskategori 

Tjenesten er ikke til 
rådighed for denne 
køretøjskategori 

Lagring af hentede filer 
på T-Systems-platfor-
men 

X 

Manuel/automatisk lag-
ring af arkiverede filer 
lokalt på computeren 

X 

 

Mulige Remote download-intervaller: 

• Fartskriver (masselagerenhed): 7 - 90 dage 
• Førerkort: 1 - 28 dage 

 

 

Tekniske forudsætninger 
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MAN Truck & Bus SE 
Det følgende udstyr er nødvendigt for at kunne bruge RIO Compliant til TBM2: 

 MAN lastbiler MAN Bus MAN Van 
Ikke-MAN-

mærke (RIO Box 
i FMS-tilstand) 

Brug af et (TBM2), som 
er monteret fra fabrikken 
eller eftermonteret i hen-
hold til MAN teknisk in-
formation (disse stilles 
ikke til rådighed i sam-
menhæng med vilkå-
rene og betingelserne 
for tjenesten) 
 

X 

Tjenesten er 
ikke til rådighed 
for denne køre-

tøjskategori 

Tjenesten er ikke 
til rådighed for 

denne køretøjska-
tegori 

Tjenesten er ikke 
til rådighed for 

denne køretøjska-
tegori 

 

TBM2-softwareversion 
3.2 eller nyere (oplys-
ninger om softwarever-
sionen fås hos dennes 
MAN-
servicevirksomhed). 
 

X 

En fartskriver med re-
mote-funktion i brug 
(stilles ikke til rådighed 
af MAN) 

X 

 

For at tjenesten kan træde i kraft, er det nødvendigt at køretøjet er tilgængeligt via en mobilforbindelse for 
at kunne foretage konfigurationen. Den flertrins, manuelle omskiftning af systemet kan tage flere dage. 
 
For at kunne bruge Compliant, skal arbejdspladsen have følgende udstyr (foruden kravene, der stilles til 
arbejdspladsen af MAN Bridge): 

• Vigtig forudsætning/anbefaling: MAN TeleMatics Client og driveren til USB-kortlæsere, der er nød-
vendig for remote download, skal installeres på en computer, hvor der ikke allerede findes en anden 
USB-kortlæser, der f.eks. bruges til remote download fra køretøjer med RIO Box. 

• Hvis der allerede er en kortlæser til remote download fra køretøjer med RIO Box i brug, skal du 
bruge en anden computer, der har Windows 7 eller nyere som operativsystem og kan gå på inter-
nettet, til MAN Compliant med TBM2. 

• MAN TeleMatics Client version 4.12.2 eller nyere (stilles til rådighed af MAN). 
• Brug af kortlæsere (disse stilles ikke til rådighed i henhold til vilkårene og betingelserne for tjene-

sten) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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• Den aktuelle MAN TeleMatics Client (adgangssoftware) samt den nødvendige driver til USB-

kortlæseren, kan hentes på https://www.truck.man.eu à Tjenester à Flådestyring à Oversigt à 
Downloads. 

• Virksomhedskort i brug (stilles ikke til rådighed af MAN) 
• Der kan kun køres en eneste MAN TeleMatics Client med tilsluttet kortlæser på en computer. Ved 

samtidig brug af flere virksomhedskort skal hvert enkelt virksomhedskort have en særskilt computer 
med installeret MAN TeleMatics Client og kortlæser. 

• Internetbrowser (vi anbefaler at bruge den nyeste version af følgende browsere: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ved brug af andre browsere kan vi ikke 
garantere ubegrænset funktion). 

 


