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MAN Truck & Bus SE 
 

 

A Compliant teljesítési leírása TBM2 esetén 
 

Általános információk 

Ez a teljesítési leírás a Compliant termékre vonatkozik, Telematik-Bordmodul 2 (TBM2) telematikai fedélzeti 
modullal felszerelt MAN tehergépkocsik esetén. A Compliant TBM2-vel történő használatának feltétele az 
MAN Bridge csomag. Az MAN Bridge a fizetős alapcsomag a TBM2-vel felszerelt MAN tehergépkocsikhoz. 
Ez magában foglalja a fontos alapelemeket a RIO-platformon történő egyszerű kezdés érdekében, és a 
további szolgáltatások alapjául szolgál. 

A Compliant termék a menetíró- és a járművezetői kártya adatok Remote Download (távoli letöltési) 
funkcióját biztosítja. Fontos tudnivaló: A TBM2-vel szerelt járművekhez készült Remote Download funkció 
a T-Systems platformon (termékmegnevezés: Logiweb/ MAN TeleMatics) és az MAN TeleMatics kliensen 
(ügyfél által telepítendő alkalmazáson/kezelőfelületen) keresztül használható. Kérjük, hogy olvassa el a 
„Műszaki feltételek” c. fejezetet is az alábbi teljesítési leírásban. 

A menetíró- és a járművezetői kártya fájlokat automatikusan letölti és archiválja a T-Systems platformon. 
Az archivált fájlok az MAN TeleMatics kliensen keresztül helyi számítógépen tárolhatók. 

 

A szolgáltatás áttekintése 

Miután a flotta járműveit a RIO adminisztrációs területén rögzítették a RIO Platformon, és a Compliant 
szolgáltatást a Marketplace-en keresztül ezekhez a járművekhez megvásárolták, a következő 
szolgáltatások használhatók: 

Működés / adatok MAN 
tehergépkocsi MAN autóbusz MAN 

kisteherautó 

Nem MAN márka 
(RIO Box az FMS 

módban) 
Menetíró- és 
gépkocsivezetői 
kártyák adatainak 
automatikus távoli 
letöltése, azaz 
Remote Download 

X 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 
járműkategóriához 
nem érhető el 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 
járműkategóriához 
nem érhető el 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 
járműkategóriához 
nem érhető el 

A letöltött fájlok 
mentése T-Systems 
platformon 

X 

Az archivált fájlok 
manuális/automatikus 
mentése a helyi 
számítógépre 

X 

 

Lehetséges távoli letöltési intervallumok: 
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• Menetíró (Tömegadat-tároló): 7–90 nap 
• Gépkocsivezetői kártya: 1 - 28 nap 

 

 

Műszaki feltételek 

Ahhoz, hogy a Compliant-et TBM2 esetén használni lehessen, a járműnek a következő felszereltséggel kell 
rendelkeznie: 

 MAN 
tehergépkocsi MAN autóbusz MAN 

kisteherautó 

Nem MAN márka 
(RIO Box az FMS 

módban) 
Egy TBM2 használata 
szériatartozékként 
beépítve vagy utólag 
felszerelve az MAN TI 
(műszaki információ 
szerint) 
(rendelkezésre állása 
nem része a 
szolgáltatások 
Általános Üzleti 
Feltételeinek) 
 

X 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 

járműkategóriához 
nem érhető el 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 

járműkategóriához 
nem érhető el 

Ez a szolgáltatás 
ehhez a 

járműkategóriához 
nem érhető el 

 

A TBM2 szoftver 
legalább 3.2-es 
változata (a használó 
a szoftver verziójáról 
az MAN 
szervizüzemében kap 
tájékoztatást). 
 

X 

Egy távoli letöltésre 
képes menetíró 
használata (az MAN 
nem biztosítja) 

X 

 

A szolgáltatás érvénybe lépéséhez elengedhetetlen, hogy a jármű a szükséges konfiguráláshoz rádió-
összeköttetésen keresztül elérhető legyen. A többfokozatú manuális rendszerátkapcsolás több munkanapot 
is igénybe vehet. 
 
A Compliant használatához a munkahelyet a következőkkel kell felszerelnie (az MAN Bridge munkahely-
felszereltségi követelményeken kívül): 

• Fontos előfeltétel / javaslat: Az MAN TeleMatics kliensnek és a Remote Downloadhoz szükséges 
USB-kártyaolvasó illesztőprogramjának olyan számítógépre kell telepítve lennie, amelyennincs 
további USB-kártyaolvasó telepítve/használatban, például RIO box-szal felszerelt járműveken távoli 
letöltéshez (Remote Download). 
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• Ha már van kártyaolvasó használatban a RIO box-szal felszerelt járműveken a távoli letöltéshez 

(Remote Download), akkor a TBM2-vel együtt alkalmazott Compliant-hez egy további, 
internetkapcsolattal rendelkező, Windows 7 vagy újabb operációs rendszerű számítógépet kell 
használni (az MAN nem biztosítja). 

• Egy 4.12.2 vagy újabb verziójú MAN TeleMatics kliens használata (az MAN nem biztosítja). 
• Kártyaolvasó készülék(ek) alkalmazása (amelyek biztosítása nem része a szolgáltatások Általános 

Üzleti Feltételeinek) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 

 
 
 
 

• A legfrissebb MAN TeleMatics kliens (hozzáférési szoftver), valamint a szükséges USB-kártyaolvasó 
illesztőprogram a https://www.truck.man.eu à Szolgáltatások à Flottakezelés à Áttekintés à 
Letöltések pontban tölthető le. 

• Vállalati kártyák használata (az MAN nem bocsátja rendelkezésre) 
• Csak egy MAN TeleMatics kliens üzemeltethető csatlakoztatott kártyaolvasóval egy számítógépen. 

Több vállalati kártya egyidejű használata esetén minden vállalati kártyához egy külön számítógépet 
kell használni telepített MAN TeleMatics klienssel és kártyaolvasóval. 

• Internetböngésző (a következő böngészők aktuális változatának használatát ajánljuk: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Más böngésző használata 
esetén nem tudjuk szavatolni a korlátlan működést.) 

 


