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„MAN Truck & Bus SE“ 
 

 

„Compliant“ paslaugų, skirtų TBM2, aprašymas 
 

Bendroji informacija 

Šis paslaugų aprašymas skirtas produktui „Compliant“, kuris naudojamas MAN sunkvežimiuose su 
„Telematik Board Modul 2“ (TBM2). Norint naudoti „Compliant“ su TBM2, būtina įsigyti paketą „MAN Bridge“. 
„MAN Bridge“ – tai mokamas standartinis paslaugų paketas, skirtas MAN sunkvežimiams su TBM2. Jis 
apima svarbius bazinius elementus paprastai pradžiai RIO platformoje ir yra kitų paslaugų pagrindas. 

Įsigijus produktą „Compliant“ galima tachografams ir vairuotojo kortelėms naudoti nuotolinio duomenų 
atsisiuntimo funkciją. Svarbi pastaba: nuotolinio atsisiuntimo funkcija transporto priemonėms su TBM2 bloku 
realizuota per „T-Systems“ platformą (produkto pavadinimas: „Logiweb“ / „MAN TeleMatics“) ir „MAN 
TeleMatics Client“ (kliento diegiama taikomoji programa / valdymo sąsaja). Taip pat perskaitykite skirsnį 
„Techniniai reikalavimai“, pateiktą šiame paslaugų aprašyme. 

Tachografuose ir vairuotojo kortelėse išsaugoti duomenys atsisiunčiami automatiškai ir išsaugomi „T-
Systems“ platformoje. Archyve išsaugotus duomenis galima per „MAN TeleMatics Client“ išsaugoti vietoje 
naudojamame kompiuteryje. 

 

Paslaugų apžvalga 

Automobilių parko transporto priemones įtraukus į RIO platformos RIO administravimo sritį ir šioms 
transporto priemonėms „Marketplace“ įsigijus „Compliant“ paslaugą, galima naudotis šiomis paslaugomis: 

Funkcionalumas / 
duomenys 

MAN 
sunkvežimis MAN autobusas MAN vienatūris 

Ne MAN prekės 
ženklas („RIO 
Box“ blokas 
FMS režimu) 

Automatinis nuotolinis 
tachografų ir vairuotojo 
kortelių duomenų 
atsisiuntimas 

X 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 
priemonėms 
neteikiama 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 
priemonėms 
neteikiama 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 
priemonėms 
neteikiama 

Atsisiųstų failų 
išsaugojimas „T-
Systems“ platformoje 

X 

Archyvuotų failų 
rankinis / automatinis 
išsaugojimas vietiniame 
kompiuteryje 

X 

 

Galimi nuotolinio atsisiuntimo intervalai: 

• Tachografas (pagrindinė atmintinė): 7–90 dienų 
• Vairuotojo kortelė: 1–28 dienos 
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„MAN Truck & Bus SE“ 
 

 

Techniniai reikalavimai 

Kad galėtumėte naudotis „Compliant“ paslauga, skirta transporto priemonėms su TBM2 bloku, Jūsų 
transporto priemonėse turi būti ši įranga: 

 MAN 
sunkvežimis 

MAN 
autobusas MAN vienatūris 

Ne MAN prekės 
ženklas („RIO 
Box“ blokas 
FMS režimu) 

Naudojamas TBM2, 
sumontuotas kaip 
serijinė įranga arba 
papildomai pagal MAN 
TI (jų teikimas nėra 
paslaugų BNS dalis) 
 

X 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 

priemonėms 
neteikiama 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 

priemonėms 
neteikiama 

Ši paslauga šios 
kategorijos 
transporto 

priemonėms 
neteikiama 

 

TBM2 su 3.20 arba 
naujesne programinės 
įrangos versija 
(informacijos apie 
programinės įrangos 
versiją naudotojas 
gauna savo MAN 
techninės priežiūros 
įmonėje). 
 

X 

Naudojamas 
tachografas, palaikantis 
nuotolinio valdymo 
funkciją (MAN jo 
nesuteikia). 

X 

 

Kad paslauga pradėtų galioti, būtina, kad transporto priemonė būtų pasiekiama radijo ryšiu reikiamai 
konfigūracijai atlikti. Keliapakopis sistemos perjungimas rankiniu būdu gali užtrukti kelias dienas. 
 
Kad galėtumėte naudotis „Compliant“ paslauga, darbo vietoje turi būti ši įranga (papildomai prie „MAN 
Bridge“ darbo vietai keliamų reikalavimų): 

• Svarbi sąlyga / rekomendacija: „MAN TeleMatics Client“ ir nuotolinio duomenų atsisiuntimo funkcijai 
naudojama USB kortelių skaitytuvo tvarkyklė turi būti įdiegta kompiuteryje, kuriamenėra įdiegtas / 
naudojamas joks kitas USB kortelių skaitytuvas, skirtas, pvz., transporto priemonių su „RIO-Box“ 
bloku nuotolinio duomenų atsisiuntimo funkcijai. 

• Jei jau naudojamas transporto priemonėms su „RIO-Box“ skirtas nuotolinio duomenų atsisiuntimo 
funkcijos kortelių skaitytuvas, tuomet norint „Compliant“ naudoti transporto priemonėse su TBM2 
bloku reikia papildomo kompiuterio su „Windows 7“ ar naujesne operacine sistema (MAN jos 
nesuteikia). 

• Reikia naudoti 4.12.2 arba naujesnės versijos „MAN TeleMatics Client“ taikomąją programą (MAN 
nesuteikia). 
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„MAN Truck & Bus SE“ 
• Naudojamas (-i) kortelių skaitytuvas (-ai) (jo (jų) suteikimas nėra Paslaugų BNS sudedamoji dalis) 

o SCR3311 
o „Cloud 2700 R“ 

 
 
 
 

• Naujausią „MAN TeleMatics Client“ (prieigos valdymo programinė įranga) ir reikiamą naudoti USB 
kortelių skaitytuvo tvarkyklę galite parsisiųsti adresu https://www.truck.man.eu à Paslaugos à 
Automobilių parko valdymas à Apžvalga à Atsisiunčiami duomenys. 

• Įmonės kortelės (ių) naudojimas (MAN jų nesuteikia) 
• Viename kompiuteryje naudojama tik viena „MAN TeleMatics Client“ taikomoji programa su 

prijungtu kortelių skaitytuvu. Vienu metu naudojant kelias įmonės korteles reikia kiekvienai įmonės 
kortelei naudoti atskirą kompiuterį su įdiegta „MAN TeleMatics Client“ taikomąja programa ir kortelių 
skaitytuvu. 

• Interneto naršyklė (naudojimui rekomenduojame naudoti naujausią šių naršyklių versiją: „Google 
Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Microsoft Internet Explorer“, „Microsoft Edge“. Naudojant kitas 
naršykles, negalime garantuoti neriboto funkcionalumo). 

 


