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Teenuse Compliant kirjeldus TBM2 jaoks 
 

Üldine teave 

Käesolev teenuse kirjeldus kehtib tootele Compliant, mis on ette nähtud parda telemaatikamoodul 2-ga 
(TBM2) MANi veoautodele. Complianti TBM2-ga kasutamise tingimus on pakett MAN Bridge. MAN Bridge 
on TBM2-ga MANi veoautodele mõeldud tasuline põhipakett. See võtab kokku olulised põhielemendid 
lihtsaks alustamiseks RIO platvormil ja on teiste teenuste alus. 

Toode Compliant võimaldab funktsiooni remote download kasutamist sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi 
andmete puhul. Oluline märkus. Funktsioon remote download TBM2-ga sõidukitele toimib T-Systemsi 
platvormi (toote nimetus: Logiweb / MAN TeleMatics) ja MAN TeleMatics Clienti (kliendi poolt installitav 
rakendus/kasutajaliides) kaudu. Lugege selle kohta ka käesoleva teenuse kirjelduse lõigust „Tehnilised 
tingimused“. 

Sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi failid laaditakse automaatselt alla ja arhiivitakse T-Systemsi platvormil. 
Arhiivitud faile saab MAN TeleMatics Clienti kaudu lokaalselt arvutisse salvestada. 

 

Kokkuvõtlik ülevaade 

Kui sõidukipargi sõidukid on RIO platvormi RIO haldusjaotises registreeritud ja nendele sõidukitele on 
ostetud Marketplace'ist teenus Compliant, saab kasutada järgmiseid teenuseid. 

Funktsionaalsus/andmed MANi 
veok 

MANi 
autobuss MANi kaubik 

Muu kui MANi 
kaubamärk (RIO 

Box on Fleet 
Management 

Systemi režiimis) 
Sõidumeeriku ja juhi kiipkaardi 
andmete automaatne remote 
download 

X 
See teenus ei 
ole saadaval 
selle sõiduki 
kategooria 
puhul. 

See teenus ei 
ole saadaval 
selle sõiduki 
kategooria 
puhul. 

See teenus ei ole 
saadaval selle 
sõiduki kategooria 
puhul. 

Allalaaditud failide salvestamine 
T-Systemsi platvormile X 

Arhiivitud failide 
käsitsi/automaatne lokaalne 
arvutisse salvestamine 

X 

 

Võimalikud remote downloadi intervallid: 

• Sõidumeerik (massmälu): 7–90 päeva 
• Juhi kiipkaart: 1–28 päeva 
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Tehnilised eeltingimused 

Compliant TBM2 jaoks kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt. 

 MANi veok MANi autobuss MANi kaubik 

Muu kui MANi 
kaubamärk (RIO 

Box on Fleet 
Management 

Systemi 
režiimis) 

TBM2 kasutamine, 
paigaldatud 
standardsena või 
täiendatud versioonina 
MANi tehnilise teabe 
kohaselt (teenuste 
üldtingimused ei hõlma 
selle pakkumist) 
 

X 

See teenus ei 
ole saadaval 
selle sõiduki 
kategooria 

puhul. 

See teenus ei ole 
saadaval selle 

sõiduki 
kategooria puhul. 

See teenus ei ole 
saadaval selle 

sõiduki 
kategooria puhul. 

 

TBM2 tarkvaraversioon 
alates 3.2 või uuem 
(tarkvaraversiooni kohta 
saab kasutaja teavet 
MANi 
teenindusettevõttest). 
 

X 

Kaugjuhtimisvõimalusega 
sõidumeeriku kasutamine 
(MAN ei paku) 

X 

 

Teenuse jõustumiseks on vaja, et sõiduk oleks vajalikuks konfigureerimiseks raadioside levialas. Süsteemi 
mitmeastmeline käsitsi ümberlülitamine võib võtta mitu päeva. 
 
Complianti kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt (lisaks MAN Bridge’i töökohanõuetele). 

• Oluline eeltingimus/soovitus: MAN TeleMatics Client ja remote downloadi jaoks vajalik USB-
kaardilugeja draiver peavad olema installitud arvutisse, milles ei ole installitud / ei kasutata muid 
USB-kaardilugejaid, nt RIO Boxiga sõidukite remote downloadi jaoks. 

• Kui RIO Boxiga sõidukite remote downloadi jaoks juba kasutatakse kaardilugejat, siis tuleb teenuse 
Compliant TBM2 jaoks kasutada mõnda muud internetiühendusega arvutit, millel on 
operatsioonisüsteem Windows 7 või uuem (MAN ei paku). 

• MAN TeleMatics Clienti versiooni 4.12.2 või uuema kasutamine (MAN pakub). 
• Kaardilugemisseadme(te) kasutamine (teenuste üldtingimused ei hõlma selle pakkumist) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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• Uusima MAN TeleMatics Clienti (juurdepääsutarkvara) ja vajaliku USB-kaardilugeja draiveri saab alla laadida 
aadressilt https://www.truck.man.eu àDienstleistungen (teenused) à Flottenmanagement (sõidukipargi 
haldus) à Übersicht (ülevaade) à Downloads (allalaadimised). 

• ettevõtte kaardi kasutamine (MAN ei paku) 
• Ühes arvutis saab käitada ainult ühte MAN TeleMatics Clientit koos seotud kaardilugejaga. Mitme 

ettevõtte kaardi samaaegse kasutamise korral peab iga ettevõtte kaardi jaoks kasutama eraldi 
arvutit, millesse on installitud MAN TeleMatics Client ja kaardilugeja. 

• internetibrauser (soovitame kasutada järgmiste brauserite uusimat versiooni: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Teiste brauserite kasutamisel ei saa 
me tagada piiramatut funktsionaalsust.). 

 


