
 
 
 

Revisjon: 01.09.2020 versjon 1/1  1 

 

MAN Truck & Bus SE 
 

 

Tjenestebeskrivelse Compliant for TBM2 
 

Generell informasjon 

Den foreliggende tjenestebeskrivelsen refererer til produktet Compliant for MAN lastebiler med telematikk-
modul 2 (TBM2). Forutsetningen for bruk av Compliant med TBM2 er pakken MAN Bridge. MAN Bridge er 
den kostnadpliktige basispakken for MAN lastebil med TBM2. Den oppsummerer viktige grunnleggende 
elementer for en enkel start på RIO-plattformen og er grunnlaget for videre tjenester. 

Produktet Compliant gir funksjonen for ekstern nedlasting (Remote Download) for data fra fartskriver og 
personlig fartskriverkort. Viktig merknad: Den eksterne nedlastingsfunksjonen for kjøretøy med TBM2 utfø-
res via T-systems-plattformen (produktnavn: Logiweb/MAN TeleMatics) og MAN TeleMatics Client (pro-
gram/brukergrensesnitt som skal installeres av kunden). Vennligst også les avsnittet «Tekniske forutset-
ninger» i den foreliggende tjenestebeskrivelsen. 

Dataene fra fartskriver og personlig fartskriverkort lastes ned automatisk og arkiveres på T-systems-platt-
formen. De arkiverte filene kan lagres lokalt på datamaskinen via MAN TeleMatics Client. 

 

Tjenesteoversikt 

Etter at kjøretøyene i vognparken er lagt til i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten 
Compliant har blitt kjøpt for dette kjøretøyet via Marketplace, kan følgende tjenester brukes: 

Funksjon/data 
MAN 
laste-

bil 
MAN buss MAN Van 

Annet merke enn 
MAN (RIO Box i 

FMS-modus) 
Automatisk ekstern ned-
lasting av data fra fartskri-
ver og personlig fartskri-
verkort 

X 
Tjenesten er ikke 
tilgjengelig for 
denne kjøretøyka-
tegorien 

Tjenesten er ikke 
tilgjengelig for 
denne kjøretøyka-
tegorien 

Tjenesten er ikke til-
gjengelig for denne 
kjøretøykategorien 

Lagring av nedlastede filer 
på T-systems-plattformen X 

Manuell/automatisk lagring 
av arkiverte filer lokalt på 
datamaskinen 

X 

 

Mulige intervaller for ekstern nedlasting: 

• Fartskriver (masselager): 7 - 90 dager 
• Personlig fartskriverkort: 1 - 28 dager 

 

 



 

Revisjon: 01.09.2020 versjon 1/1  2 

 

MAN Truck & Bus SE 
Tekniske forutsetninger 

For å kunne bruke Compliant for TBM2 må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte: 

 MAN lastebil MAN buss MAN Van 

Annet merke 
enn MAN (RIO 

Box i FMS-
modus) 

Bruk av en TBM2, serie-
utførelse eller oppgra-
dert i henhold til MAN 
teknisk informasjon (dis-
posisjon av denne er 
ikke er en del av tje-
neste-GFB) 
 

X 

Tjenesten er 
ikke tilgjengelig 
for denne kjøre-
tøykategorien 

Tjenesten er ikke 
tilgjengelig for 

denne kjøretøyka-
tegorien 

Tjenesten er ikke 
tilgjengelig for 

denne kjøretøyka-
tegorien 

 

TBM2-
programvareversjon 3.2 
eller nyere (informasjon 
om riktig programvare-
versjon vil brukeren få 
av sin lokale MAN ser-
vicebedrift). 
 

X 

Bruk av en fartskriver 
med mulighet for eks-
tern nedlasting (leveres 
ikke av MAN) 

X 

 

For tjenestenes ikrafttredelse er det nødvendig at kjøretøyet er tilgjengelig for den nødvendige konfigura-
sjonen via en radiolink. Det manuelle systembyttet på flere nivåer kan ta flere arbeidsdager. 
 
For å kunne bruke Compliant, må arbeidsplassen være utstyrt som følger (i tillegg til krav for arbeidsplassen 
av MAN Bridge): 

• Viktig forutsetning/anbefaling: MAN TeleMatics Client og driveren for USB-kortleseren som er nød-
vendig for ekstern nedlasting (Remote Download), må installeres på en datamaskin som ikke har 
andre USB-kortlesere installert eller i bruk for f.eks. ekstern nedlasting fra kjøretøy med RIO boks. 

• Hvis allerede en kortleser for ekstern nedlasting fra kjøretøy med RIO boks brukes, må det brukes 
en annen internett-aktivert datamaskin med operativsystemet Windows 7 eller nyere (leveres ikke 
av) for Compliant for TBM2. 

• Bruk av en MAN TeleMatics Client med versjonen 4.12.2 eller nyere (leveres av MAN). 
• Bruk av kortleser(e) (disposisjon av disse er ikke er en del av tjeneste-GFB) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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MAN Truck & Bus SE 
• Gjeldende MAN TeleMatics Client (tilgangsprogramvare) samt nødvendig driver for USB-

kortleseren kan lastes ned på https://www.truck.man.eu à Tjenesteytelser à Flåteadministrasjon 
à Oversikt à Nedlastinger. 

• Bruk av firmakort (leveres ikke av MAN) 
• Kun én MAN TeleMatics Client med tilkoblet kortleser kan drives per datamaskin. Ved samtidig bruk 

av flere firmakort, må det brukes en separat datamaskin med installert MAN TeleMatics Client og 
kortleser for hvert firmakort. 

• Nettleser (vi anbefaler å bruke den siste versjonen av følgende nettlesere: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Vi kan ikke garantere funksjonalitet uten be-
grensninger ved bruk av andre nettlesere). 

 


