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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Descrierea serviciului Compliant pentru TBM2 
 

Informaţii generale 

Prezenta descriere a serviciului se referă la produsul Compliant pentru autocamioanele MAN cu Modul de 
Bord Telematic 2 (TBM2). Premisa pentru utilizarea serviciului Compliant cu TBM2 este pachetul MAN 
Bridge. MAN Bridge este pachetul de bază cu taxă pentru autocamioanele MAN cu TBM2. Acesta cuprinde 
elemente de bază importante pentru un început facil pe platforma RIO şi reprezintă baza pentru alte servicii. 

Produsul Compliant pune la dispoziţie funcţia Remote Download pentru datele de la tahografe şi datele de 
pe cardurile şoferilor. Indicaţie importantă: Funcţionalitatea Remote Download pentru autovehiculele cu 
TBM2 se realizează prin intermediul platformei T-Systems (denumire produs: Logiweb/ MAN TeleMatics) şi 
prin intermediul MAN TeleMatics Client (aplicaţia/interfaţa de operare se instalează de către client). Citiţi în 
acest context şi secţiunea „Condiţii tehnice” din prezenta descriere de servicii. 

Datele de la tahografe şi datele de pe cardurile şoferilor se descarcă şi se arhivează automat pe platforma 
T-Systems. Prin intermediul MAN TeleMatics Client, fişierele arhivate se pot salva local pe calculator. 

 

Prezentare generală a serviciului 

După adăugarea vehiculelor flotei în zona de administrare RIO de pe platforma RIO şi după achiziţionarea 
din Marketplace a serviciului Compliant pentru aceste vehicule, pot fi utilizate următoarele servicii: 

Funcţionalitate / Date Camion 
MAN MAN Omnibuz Furgonetă MAN 

Marcă ce nu 
aparţine firmei 
MAN (RIO Box 
în modul FMS) 

Remote Download automat 
al datelor de la tahografe şi 
al datelor de pe cardurile 
şoferilor 

X 
Serviciul nu este 
disponibil pentru 
această categorie 
de vehicule 

Serviciul nu este 
disponibil pentru 
această categorie 
de vehicule 

Serviciul nu este 
disponibil pentru 
această 
categorie de 
vehicule 

Salvarea datelor descărcate 
pe platforma T-Systems X 

Salvarea manuală/automată 
a fişierelor arhivate, local, pe 
calculator 

X 

 

Intervale posibile pentru Remote-Download: 

• Tahograf (unitate memorie de masă): 7 - 90 zile 
• Card şofer: 1 - 28 zile 
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Condiţii tehnice 

Pentru a putea utiliza serviciul Compliant pentru TBM2, vehiculele trebuie să fie dotate după cum urmează: 

 Camion MAN MAN Omnibuz Furgonetă MAN 

Marcă ce nu 
aparţine firmei 

MAN (RIO Box în 
modul FMS) 

Utilizarea unui TBM2 
echipat standard sau 
modernizat în 
conformitate cu MAN TI 
(furnizarea acestora nu 
este acoperită de TCG 
privind serviciile) 
 

X 

Serviciul nu este 
disponibil pentru 

această 
categorie de 

vehicule 

Serviciul nu este 
disponibil pentru 

această categorie 
de vehicule 

Serviciul nu este 
disponibil pentru 

această categorie 
de vehicule 

 

Utilizarea unui TBM2 cu 
o versiune software de 
3.2 sau mai nouă 
(utilizatorul obţine 
informaţii cu privire la 
versiunea software de la 
propria unitate service 
MAN). 
 

X 

Utilizarea unui tahograf 
cu activare de la 
distanţă (nu se pune la 
dispoziţie de către MAN) 

X 

 

În vederea activării serviciului este necesar ca, pentru configurarea necesară, autovehiculul să fie apelabil 
prin intermediul unei conexiuni prin unde radio. Comutarea manuală, în mai multe trepte, a sistemului poate 
necesita mai multe zile. 
 
Pentru a putea utiliza serviciul Compliant, locul de muncă trebuie să fie dotat (în plus faţă de cerinţele cu 
privire la locul de muncă de la MAN Bridge), după cum urmează: 

• Premisă/ recomandare importantă: MAN TeleMatics Client şi driverul pentru cititorul de carduri 
USB, necesar pentru Remote Download, trebuie să fie instalate pe un calculator pe care nu se 
instalează/utilizează niciun alt cititor de carduri USB, de exemplu, pentru Remote Download de la 
vehiculele cu RIO Box. 

• Dacă deja se utilizează un cititor de carduri pentru Remote Download de la vehiculele cu RIO Box, 
atunci pentru Compliant cu TBM2 trebuie utilizat un calculator suplimentar, cu sistem de operare 
Windows 7, sau mai recent (nu se pune la dispoziţie de către MAN). 

• Utilizarea unui MAN TeleMatics Client cu versiunea 4.12.2 sau mai recentă (nu se pune la dispoziţie 
de către MAN). 

• Utilizarea unor dispozitive de citire a cardurilor (furnizarea acestora nu este acoperită de Termenii 
şi condiţiile generale privind serviciile) 
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• MAN TeleMatics Client (software de acces) curent, precum şi driverul pentru cititorul de carduri 
USB necesar se pot descărca de la https://www.truck.man.eu à Servicii à Gestionare flotăà 
Imagine de ansamblu à Descărcări. 

• utilizarea de carduri de întreprindere (nu sunt puse la dispoziţie de către MAN) 
• Pe un calculator se poate opera doar un MAN TeleMatics Client cu cititor de carduri conectat. În 

cazul utilizării simultane a mai multor carduri de companie, pentru fiecare card de întreprindere 
trebuie utilizat un calculator separat, pe care este instalat MAN TeleMatics Client şi cititorul de 
carduri. 

• Browser de internet (recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. În cazul folosirii altor 
browsere, nu putem garanta funcţionarea neproblematică). 

 


