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Opis usługi Compliant dla TBM2 
 

Informacje ogólne 

Niniejszy opis usługi dotyczy produktu Compliant dla samochodów ciężarowych MAN z modułem Telematik 
Bord 2 (TBM2). Warunkiem korzystania z Compliant z TBM2 jest posiadanie pakietu MAN Bridge. MAN 
Bridge to płatny pakiet podstawowy dla samochodów ciężarowych MAN z modułem TBM2. Pakiet zawiera 
ważne bazowe elementy ułatwiające start na platformie RIO i jest podstawą dalszych usług. 

Produkt Compliant udostępnia funkcję zdalnego pobierania danych z tachografów oraz kart kierowcy. 
Ważna wskazówka: Funkcja zdalnego pobierania dla pojazdów z TBM2 jest realizowana przez platformę 
T-Systems (nazwa produktu: Logiweb/MAN TeleMatics) oraz MAN TeleMatics Client (instalowana przez 
klienta aplikacja / interfejs użytkownika). Należy przeczytać również rozdział „Wymagania techniczne” w 
niniejszym opisie usługi. 

Pliki z danymi z tachografów i kart kierowcy są pobierane automatycznie i archiwizowane na platformie T-
Systems. Zarchiwizowane pliki mogą być zapisywane na komputerze lokalnym za pomocą MAN TeleMa-
tics Client. 

 

Przegląd funkcji 

Gdy pojazdy floty są zarejestrowane w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO i za pomocą apli-
kacji Marketplace została wykupiona usługa Compliant dla tych pojazdów, można korzystać z następują-
cych usług: 

Funkcja/dane 

Samo-
chód cię-
żarowy 
MAN 

Autobus MAN Van MAN 

Pojazdy marki in-
nej niż MAN (RIO 

Box w trybie 
FMS) 

Automatyczne zdalne pobie-
ranie danych tachografów 
i kart kierowcy 

X 

Usługa nie jest 
dostępna dla po-
jazdu tej katego-
rii 

Usługa nie jest 
dostępna dla po-
jazdu tej katego-
rii 

Usługa nie jest do-
stępna dla po-
jazdu tej kategorii 

Zapisywanie pobranych pli-
ków na platformie T-Systems X 

Ręczne/automatyczne zapi-
sywanie zarchiwizowanych 
plików na komputerze lokal-
nym 

X 

 

Możliwe interwały zdalnego pobierania: 

• tachograf (pamięć masowa): 7–90 dni 
• karta kierowcy: 1–28 dni 
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Wymagania techniczne 

Aby możliwe było korzystanie z Compliant dla TBM2, pojazdy muszą być odpowiednio wyposażone: 

 
Samochód 
ciężarowy 

MAN 
Autobus MAN Van MAN 

Pojazdy marki 
innej niż MAN 

(RIO Box w try-
bie FMS) 

Moduł TBM2, zamonto-
wany fabrycznie lub do-
posażony zgodnie z in-
formacją techniczną 
MAN (MAN TI) (którego 
udostępnienie nie jest 
częścią OWH dot. 
usługi) 
 

X 

Usługa nie jest 
dostępna dla 

pojazdu tej kate-
gorii 

Usługa nie jest 
dostępna dla po-
jazdu tej kategorii 

Usługa nie jest 
dostępna dla po-
jazdu tej kategorii 

 

Oprogramowanie TBM2 
w wersji 3.2 lub nowszej 
(informacje o wersji 
oprogramowania użyt-
kownik uzyska w warsz-
tacie serwisowym 
MAN). 
 

X 

Tachograf z możliwo-
ścią zdalnego pobiera-
nia (nie jest udostęp-
niany przez MAN) 

X 

 

Do korzystania z usługi niezbędne jest, by pojazd był dostępny przez łączność radiową w celu przeprowa-
dzenia wymaganej konfiguracji. Wielopoziomowe ręczne przełączanie systemu może trwać kilka dni. 
 
Aby możliwe było korzystanie z Compliant, miejsce pracy musi być odpowiednio wyposażone (dodatkowo 
do wymogów dla miejsca pracy do korzystania z MAN Bridge): 

• Ważne wymagania/zalecenia: MAN TeleMatics Client oraz niezbędny do zdalnego pobierania ste-
rownik czytnika kart USB muszą zostać zainstalowane na komputerze, na którym nie są zainstalo-
wane/wykorzystywane żadne inne czytniki kart USB, np. do zdalnego pobierania dla pojazdów 
z RIO Box. 

• Jeśli jest już używany czytnik kart do zdalnego pobierania dla pojazdów z RIO Box, dla Compliant 
z TBM2 trzeba zastosować dodatkowy komputer z dostępem do Internetu z systemem operacyj-
nym Windows 7 lub nowszym (nie jest udostępniany przez MAN). 

• Zastosowanie MAN TeleMatics Client w wersji 4.12.2 lub nowszej (jest udostępniany przez MAN). 
• Czytniki kart (których udostępnienie nie jest częścią OWH dot. usługi) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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• Aktualną wersję MAN TeleMatics Client (oprogramowanie dostępowe) oraz niezbędny sterownik 
czytnika kart USB można pobrać na stronie https://www.truck.man.eu à Usługi à Zarządzanie flotą 
à Przegląd à Do pobrania. 

• Karty firmowe (nie są udostępniane przez MAN) 
• Na jednym komputerze może być wykorzystywany tylko jeden MAN TeleMatics Client z podłączo-

nym czytnikiem kart. W przypadku jednoczesnego korzystania z wielu kart firmowych, dla każdej z 
nich konieczne jest zastosowanie oddzielnego komputera z zainstalowanym MAN TeleMatics Client 
i czytnikiem kart. 

• Przeglądarka internetowa (zalecamy aktualne wersje następujących przeglądarek: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. W przypadku stosowania in-
nych przeglądarek nie możemy zagwarantować pełnego zakresu funkcji). 

 


