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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Compliantin palvelukuvaus 

 

Yleiset tiedot 

Compliant on palvelu asiakkaille, joiden täytyy ladata ja valvoa ajopiirturin ja kuljettajakortin tietoja. 

Compliant varmistaa, että asiakkaat voivat ladata, arkistoida ja viedä ajoneuvon ajopiirturin ja kuljettajakortin 

tietoja toimistosta käsin. 

Compliant antaa asiakkaille mahdollisuuden ajopiirturi- ja kuljettajakorttitietojen etälataukseen. Ajopiirturin 

ja kuljettajakortin tiedot ladataan automaattisesti, kun ajoneuvo on toimintatilassa. Ladatut tiedot 

tallennetaan RIO Cloud -pilvipalveluun. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea arkistoidut tiedostot ja tallentaa 

ne vientitoiminnolla tietokoneeseen. 

 

Palvelut 

Kun ajoneuvokannan ajoneuvot on tallennettu RIO-alustan RIO-ylläpitoalueelle ja Compliant -palvelu on 

ostettu näille ajoneuvoille Marketplacesta, voidaan käyttää eri ajoneuvokategorioille Compliantin seuraavia 

palveluja: 

Toiminnot / tiedot 
MAN Kuorma-

auto 
MAN Linja-auto MAN Van 

Non MAN Brand 

(RIO Box) 

Automaattinen 

ajopiirturin ja 

kuljettajakortin tietojen 

etälataus 

X X 
X X 

Ladattujen tiedostojen 

tallennus RIO Cloud -

pilvipalveluun 
X X X X 

Arkistoitujen tietojen 

vienti tietokoneeseen X X X X 
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Tekniset edellytykset 

Voidaksesi käyttää Compliantia, ajoneuvosi on oltava varustettu seuraavasti: 

 
MAN 

Kuorma-auto 
MAN Linja-auto MAN Van 

Non MAN Brand 

(RIO Box) 

RIO Boxin käyttö (sen 

käyttöön luovuttaminen 

ei kuulu 

palveluehtosopimuksen 

piiriin) 

 

X X 
X X 

Etälatauksen 

mahdollistava ajopiirturi 

(MAN ei anna sitä 

käyttöön), johon on 

asennettu yritysesto 

yrityskortilla 

X X X X 

 

Compliantin käyttöä varten työpaikassa täytyy olla seuraava varustus: 

 Päätelaite, jossa on internetyhteys, esim. tietokone (MAN ei anna sitä käyttöön), Windows 7 tai 

uudempi käyttöjärjestelmä 

 Windows-ohjelmisto (MAN antaa sen käyttöön), joka on asennettava päätelaitteeseen, jossa on 

internetyhteys 

 Yrityskortti (-kortit) (MAN ei anna niitä käyttöön) 

 Kortinlukija(t) (niiden käyttöön luovuttaminen ei kuulu palveluehtosopimuksen piiriin) 

 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). 

 

Muuta: 

Compliant -palvelun optimaalista käyttöä varten suosittelemme: 

 Tietokone on aina päällä. Päivittäinen uusi käynnistys on kuitenkin suositeltavaa. 

 Windows-ohjelmisto (Remote Download Application) toimii aina taustalla ja sitä ei suljeta. 

 Kortinlukija ja yrityskortti ovat aina yhteydessä tietokoneeseen. 

 Avaa Tachograph Services -sovellus RIO-alustassa säännöllisin välein (vähintään kerran viikossa) 

ja tarkista arkistoidut tiedot. 

 Suurien ajokantojen latausaikaa voidaan lyhentää liittämällä yhteen tietokoneeseen useampi 

kortinlukija ja useampi yrityskortti. Näin ajoneuvojen tietoja voidaan ladata myös samanaikaisesti. 


