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„MAN Truck & Bus SE“ 
 

 

„Compliant“ paslaugų aprašymas 

 

Bendroji informacija 

„Compliant“ yra paslauga, skirta klientams, kurie turi atsisiųsti ir kontroliuoti tachografų ir vairuotojo kortelių 

duomenis. 

„Compliant“ suteikia galimybę klientams savo biure atsisiųsti, archyvuoti ir eksportuoti tachografų ir 

vairuotojo kortelių duomenis. 

„MAN Compliant“ suteikia klientams galimybę nuotoliniu būdu atsisiųsti tachografų ir vairuotojo kortelių 

duomenis. Tachografų ir vairuotojo kortelių duomenys atsisiunčiami automatiškai, transporto priemonės 

eksploatavimo metu. Atsisiųsti duomenys keliami į archyvus RIO nuotoliniame serveryje. Klientas turi 

galimybę išrinkti suarchyvuotus duomenis ir naudodamasis eksportavimo funkcija juos įrašyti vietiniame 

kompiuteryje. 

 

Paslaugų apžvalga 

RIO platformos RIO administravimo srityje sukūrus parko transporto priemones ir šioms transporto 

priemonėms „Marcetplace“ įsigijus „Compliant“ paslaugą, šias „Compliant“ paslaugas galima naudoti 

įvairioms transporto priemonių kategorijoms: 

Funkcionalumas / 

duomenys 

MAN 

sunkvežimis 
MAN autobusas MAN vienatūris 

Ne MAN prekės 

ženklas (RIO 

Box) 

Automatinis nuotolinis 

tachografų ir vairuotojo 

kortelių duomenų 

atsisiuntimas 

X X 
X X 

Atsisiųstų duomenų 

laikymas RIO 

nuotoliniame serveryje 
X X X X 

Archyvuotų failų 

eksportavimu į vietinį 

kompiuterį 
X X X X 
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„MAN Truck & Bus SE“ 
 

Techniniai reikalavimai 

Kad galėtumėte naudotis „Compliant“, transporto priemonėse turi būti ši įranga: 

 
MAN 

sunkvežimis 
MAN autobusas MAN vienatūris 

Ne MAN prekės 

ženklas (RIO 

Box) 

Naudojamas „RIO 

Box“ blokas (jo 

suteikimas nėra 

paslaugų BNS 

sudedamoji dalis) 

 

X X 
X X 

Naudojamas 

tachografas, 

atpažįstantis nuotolinio 

duomenų atsisiuntimo 

funkciją, (MAN jo 

nesuteikia) su įdiegta 

įmonės apsauga 

naudojant įmonės 

kortelę. 

X X X X 

 

Kad galėtumėte naudotis „Compliant“ paslauga, Jūsų darbo vietoje turi būti ši įranga: 

 Galinis įrenginys su internetine prieiga, pvz., kompiuteris (MAN netiekia) ir „Windows 7“ arba 

naujesne operacine sistema 

 Naudojama „Windows“ skirta programinė įranga (suteikia MAN), kurią reikia įdiegti įrenginyje su 

interneto prieiga 

 Naudojama (-os) įmonės kortelė (-ės) (MAN jų nesuteikia) 

 Naudojamas (-i) kortelių skaitytuvas (-ai) (jo (jų) suteikimas nėra Paslaugų BNS sudedamoji dalis) 

 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). 

 

Kita: 

Kad galėtume optimaliai teikti „Compliant“ paslaugą, rekomenduojame: 

 Savo kompiuterį palikti visuomet įjungtą. Vis dėlto rekomenduojame kasdien iš naujo paleisti 

kompiuterį. 

 „Windows“ skirtą programinę įrangą (nuotolinio atsisiuntimo programą) visuomet palikti veikti foniniu 

režimu ir nenutraukti jos vykdymo. 

 Kortelių skaitytuvą su įdėta įmonės kortele visuomet laikyti prijungtą prie kompiuterio. 

 Reguliariai (mažiausiai kartą per savaitę) atverti tachografo paslaugų programą RIO platformoje ir 

patikrinti suarchyvuotus duomenis. 

 Jeigu eksploatuojami didesni automobilių parkai, tai siekiant sutrumpinti atsisiuntimo laiką prie 

kompiuterio galima prijungti keletą kortelių skaitytuvų su keliomis įmonės kortelėmis. Tik taip galima 

vienu metu siųsti kelių transporto priemonių duomenis. 


