MAN Truck & Bus SE

A Compliant teljesítési leírása

Általános információk
A Compliant egy szolgáltatás olyan ügyfeleknek, akiknek menetíró- és gépkocsivezetői kártya adatokat kell
letölteniük és felügyelniük.
A Compliant lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a menetíró- és gépkocsivezetői kártya adatokat az irodájukból
letölthessék, archiválhassák és exportálhassák.
A Compliant lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy menetíró adatok és gépkocsivezetői kártya adatok
távoli letöltését (Remote Download) elvégezzék. A menetírók és a gépkocsivezetői kártyák fájljait
automatikusan a gépjármű üzemmódjában töltik le. A letöltött adatokat a RIO-felhőben archiválják. Az
ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az archivált fájlokat lehívhassa és az exportálás funkcióval a helyi
számítógépre elmentse.

A szolgáltatás áttekintése
Miután létrehozták a járműparkot a RIO platform RIO adminisztrációs területén, és a Marketplace-en
keresztül megvásárolták ezekhez a járművekhez a Compliant szolgáltatást, a következő Compliant
szolgáltatások vehetők igénybe a különböző járműkategóriákhoz:
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Műszaki feltételek
A Compliant használatához a járműnek az alábbiaknak kell megfelelnie:

Egy RIO box
alkalmazása
(amelynek
rendelkezésre
bocsátása nem része
a szolgáltatás
Általános Üzleti
Feltételeinek)

Egy távletöltésre
képes menetíró
használata (az MAN
nem bocsátja
rendelkezésre)
beépített vállalati
zárolással a vállalati
kártyán keresztül
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A Compliant használatához a munkahelyet a következőkkel kell felszerelnie:
 Egy internet-csatlakozásra képes végkészüléket (az MAN nem bocsátja rendelkezésre) Windows
7 vagy újabb operációs rendszerrel
 Windows Software alkalmazása (az MAN rendelkezésre bocsátja), melyet az internet-csatlakozásra
képes végkészülékre kell installálni
 Vállalati kártyák használata (az MAN nem bocsátja rendelkezésre)
 Kártyaolvasó készülék(ek) alkalmazása (amelyek biztosítása nem része a szolgáltatások Általános
Üzleti Feltételeinek)
 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.)

Egyéb:
A Compliant szolgáltatás optimális elvégzésének érdekében a következőket ajánljuk:
 Mindig hagyja bekapcsolva számítógépét. Naponta javasoljuk azonban újraindítását.
 A Windows szoftvert (Remote Download applikáció) mindig futtassa a háttérben és ne zárja be.
 A behelyezett Company Cardot tartalmazó kártyaolvasó készüléket mindig tartsa összekapcsolva
a számítógéppel.
 Rendszeres időközönként (legalább hetente egyszer) a menetíró szolgáltatás alkalmazást nyissa
meg a RIO platformon és ellenőrizze az archivált adatokat.
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Annak érdekében, hogy nagyobb flották esetén a letöltési időt csökkenteni lehessen, egy
számítógéphez több kártyaolvasó-készülék több Company Carddal csatlakoztatható. Csak így lehet
járművek adatait egyidejűleg letölteni.
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