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MAN Truck & Bus SE 

Compliantin palvelukuvaus TBM2 

Yleiset tiedot 

Esillä oleva palvelukuvaus viittaa tuotteeseen Compliant MAN-kuorma-autoa varten, jossa on Telematiik-
kamoduuli 2 (TBM2). Edellytys Compliant TBM2 käyttöön on MAN Bridge -paketti. MAN Bridge on mak-
sullinen Peruspaketti MAN-kuorma-autolle TBM2 kanssa. Se sisällyttää peruselementit yksinkertaiseen 
käynnistykseen RIO-alustalla ja on lisäpalveluiden perusta. 

Tuote Compliant asettaa käyttöön toiminnon Remote Download ajopiirtureiden ja kuljettajakorttien tiedoille. 
Tärkeä huomautus: Remote Download -toiminnallisuus ajoneuvoille, joissa on TBM2, toteutetaan T-Sys-
tems-alustalla (tuotteen nimtys: Logiweb / MAN TeleMatics) ja MAN TeleMatics Client -ohjelmalla (asiak-
kaan asennettava sovellus/käyttöliittymä). Lue lisäksi myös luku ”Tekniset edellytykset” esillä olevassa pal-
velukuvauksessa. 

Ajopiirtureiden ja kuljettajakorttien tiedot ladataan automaattisesti ja arkistoidaan T-Systems-alustaan. Ar-
kistoidut tiedostot voidaan tallentaa MAN TeleMatics Clientilla paikallisesti tietokoneelle. 

Palvelut 

Sen jälkeen kun ajoneuvokannan ajoneuvot on tallennettu RIO-alustan RIO-ylläpitoalueelle ja Compliant-
palvelu on ostettu näille ajoneuvoille Marketplacesta, voidaan käyttää seuraavia palveluja: 

Toiminnot / tiedot 
MAN 

Kuorma-
auto 

MAN Linja-auto MAN Van 
Non MAN Brand 
(RIO Box FMS-

tilassa) 
Automaattinen ajopiirturin 
ja kuljettajakortin tietojen 
etälataus 

X 

Palvelu ei ole 
käytettävissä tälle 
ajoneuvokategori-
alle 

Palvelu ei ole 
käytettävissä 
tälle ajoneuvoka-
tegorialle 

Palvelu ei ole käy-
tettävissä tälle ajo-
neuvokategorialle 

Ladattujen tiedostojen tal-
lentaminen T-Systems-
alustalle 

X 

Arkistoitujen tietojen ma-
nuaalinen/automaattinen 
paikallinen vienti tietoko-
neeseen 

X 

Mahdolliset etälatausvälit: 

• Ajopiirturi (massamuisti): 7 - 90 päivää
• Kuljettajakortti: 1 - 28 päivää
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Tekniset edellytykset 

Voidaksesi käyttää Compliant TBM2:lle -toimintoa, ajoneuvo on oltava varustettu seuraavasti: 

MAN Kuorma-
auto MAN Linja-auto MAN Van 

Non MAN Brand 
(RIO Box FMS-

tilassa) 
TBM2, asennettu va-
kiona tai jälkeenpäin 
asennettuna MAN TI:n 
mukaan (sen käyttöön 
luovuttaminen ei kuulu 
palveluehtosopimuksen 
piiriin) 

X 

Palvelu ei ole 
käytettävissä 

tälle ajoneuvo-
kategorialle 

Palvelu ei ole käy-
tettävissä tälle 

ajoneuvokategori-
alle 

Palvelu ei ole 
käytettävissä tälle 
ajoneuvokategori-

alle 

TBM2-ohjelmistoversio 
3.2 tai uudempi (käyttäjä 
voi hankkia tietoja ohjel-
mistoversiosta MAN-
huoltoyritykseltään). 

X 

Etälatauksen mahdollis-
tava ajopiirturin käyttö 
(MAN ei anna sitä käyt-
töön). 

X 

Palvelun voimaantuloa varten on välttämätöntä, että ajoneuvo on tavoitettavissa radiolinkin kautta tarvitta-
vaa konfigurointia varten. Moniportaisen manuaalisen järjestelmän vaihtaminen voi vaatia useita päiviä. 

Voidaksesi käyttää Compliant-palvelua, työpaikan on oltava varustettu seuraavasti (MAN Bridgen työpaik-
kavaatimusten lisäksi): 

• Tärkeä edellytys/suositus: MAN TeleMatics Client ja, Remote Downloadille välttämätön, USB-
kortinlukijan laiteohjain täytyy asentaa tietokoneeseen, jolle ei asenneta/käytetä mitään muuta USB-
kortinlukijaa, esim. ajoneuvojen Remote Downloadia RIO Boxin kanssa.

• Jos jo käytetään kortinlukijaa ajoneuvojen Remote Download RIO Boxin kanssa, silloin Compli-
antille TBM2 kanssa täytyy käyttää internetkelpoista lisätietokonetta, jossa on käyttöjärjestelmä 
Windows 7 tai uudempi (MAN ei anna sitä käyttöön).

• MAN TeleMatics Clientin käyttö versiolla 4.12.2 tai uudemmalla(MAN asettaa käyttöön).
• Kortinlukija(t) (niiden käyttöön luovuttaminen ei kuulu palveluehtosopimuksen piiriin)

o SCR3311
o Cloud 2700 R
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• Ajankohtainen MAN TeleMatics Client (käyttöohjelmisto) sekä välttämätön USB-kortinlukijan ajuri voidaan

ladata osoitteesta https://www.truck.man.eu à Dienstleistungen à Flottenmanagement à Übersicht à 
Downloads. 

• Yrityskortti (-kortit) (MAN ei anna niitä käyttöön)
• Sitä voi käyttää vain MAN TeleMatics Client yhdistetyn kortinlukijan kanssa yhdellä tietokoneella.

Useamman yrityskortin samanaikaisen käyttämisen yhteydessä jokaista yrityskorttia varten täytyy
käyttää erillistä tietokonetta asennetun MAN TeleMatics Clientin ja kortinlukijan kanssa.

• Internet-selain (Suosittelemme käyttämään jonkin seuraavan selaimen ajantasaista versiota:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Jos käytetään muita
selaimia, emme voi taata kaikkien toimintojen rajoituksetonta käyttöä).


