MAN Truck & Bus SE

Compliant pakalpojumu apraksts

Vispārīga informācija
Compliant ir pakalpojums, kas ir paredzēts klientiem, kuriem ir nepieciešams lejupielādēt un kontrolēt
tahogrāfu un Driver Card datus.
Compliant klientam nodrošina iespēju lejupielādēt, arhivēt un eksportēt tahogrāfa un Driver Card datus,
atrodoties savā birojā.
Ar Compliant klients var veikt tahogrāfu un Driver Card datu attālinātu lejupielādi (Remote Download).
Transportlīdzekļa ekspluatācijas režīmā tahogrāfu un Driver Card datnes tiek lejupielādētas automātiski.
Lejupielādētās datnes tiek arhivētas RIO Cloud mākonī. Klients var arhivētās datnes atvērt un, izmantojot
eksporta funkciju, lokāli saglabāt datorā.

Pakalpojumu pārskats
Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un šiem
transportlīdzekļiem tirdzniecības vietā Marketplace ir iegādāta Compliant pakalpojumu pakotne, var
izmantot tālāk norādītos Compliant pakalpojumus dažādām transportlīdzekļu kategorijām.
Funkcija/dati

MAN kravas
automašīna

MAN autobuss

MAN furgons

Ne MAN marka
(RIO Box)

Tahogrāfu un Driver
Card datu automātiska
attālināta lejupielāde
(Remote Download)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lejupielādēto datņu
saglabāšana RIO
Cloud mākonī
Arhivēto datņu lokāla
eksportēšana datorā
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MAN Truck & Bus SE
Tehniskās prasības
Lai varētu izmantot Compliant, transportlīdzekļiem jābūt tālāk minētajam aprīkojumam.
MAN kravas
automašīna

MAN autobuss

MAN furgons

Ne MAN marka
(RIO Box)

X

X

X

X

X

X

X

X

RIO Box (tā
nodrošināšana nav
noteikta pakalpojumu
vispārīgajos
noteikumos).

Tahogrāfs, kas
atbalsta attālinātu
lejupielādi (Remote
Download)
(nenodrošina MAN) un
kurš ir aprīkots ar
Company Card, lai
aizsargātu uzņēmuma
datus.

Lai varētu izmantot Compliant, darba vietā jābūt tālāk minētajam aprīkojumam.
 Galiekārta, piem., dators (nenodrošina MAN) ar interneta pieslēgumu un operētājsistēmu
Windows 7 vai jaunāku versiju.
 Windows programmatūra (nodrošina MAN), kura ir jāinstalē galiekārtā ar interneta pieslēgumu.
 Company Card (nenodrošina MAN).
 Karšu lasītājs(-i) (to nodrošināšana nav noteikta pakalpojumu vispārīgajos noteikumos).
 Interneta pārlūkprogramma (Lietošanai iesakām šādu pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Google
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ja tiek izmantotas citas
pārlūkprogrammas, mēs nevaram garantēt, ka visas funkcijas darbosies bez ierobežojumiem.).

Citi noteikumi:
Lai Compliant pakalpojuma sniegšana būtu optimāla, iesakām ievērot tālāk minēto.
 Vienmēr atstājiet datoru ieslēgtu. Tomēr to ik dienas ieteicams restartēt.
 Vienmēr fonā atstājiet atvērtu Windows programmatūru (Remote Download lietojumprogrammu) un
neaizveriet to.
 Karšu lasītājam ar ievietotu Company Card vienmēr ir jābūt savienotam ar datoru.
 Regulāri (vismaz reizi nedēļā) RIO platformā atveriet lietojumprogrammu „Tahogrāfa pakalpojumi”
un pārbaudiet arhivētos datus.
 Lai lielāku autoparku gadījumā saīsinātu lejupielādes laiku, pie viena datora var pieslēgt vairākus
karšu lasītājus ar vairākām Company Card kartēm. Tikai tā ir iespējams vienlaikus lejupielādēt datus
no transportlīdzekļiem.
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