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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Popis služby Compliant pre TBM2 
 

Všeobecné informácie 

Predložený popis služby sa vzťahuje na produkt RIO Compliant pre nákladný automobil MAN s 
telematickým palubným modulom 2 (TBM2). Predpokladom pre použitie RIO Compliant s TBM2 je balík 
MAN Bridge. MAN Bridge je spoplatnený základný balík pre nákladné automobily MAN s TBM2. Zahŕňa 
dôležité základné elementy pre jednoduché spustenie platformy RIO a je základom pre ďalšie služby. 

Produkt Compliant poskytuje funkciu Remote Download pre údaje z tachografu a karty vodiča. Dôležité 
upozornenie: Funkcia Remote Download pre vozidlá s TBM2 sa realizuje prostredníctvom platformy T-
systému (označenie produktu: Logiweb/MAN TeleMatics) a klienta MAN TeleMatics (použitie/ovládacia 
plocha inštalovaná zo strany zákazníka). Prečítajte si aj odsek „Technické predpoklady“ v danom opise 
služby. 

Súbory tachografu a karty vodičov sa automaticky načítajú a archivujú na platforme T-Systems. 
Archivované súbory je možné uložiť v lokálnom počítači prostredníctvom MAN TeleMatics Client. 

 

Prehľad služieb 

Potom ako sa na RIO platforme pridajú vozidlá autoparku v poli RIO administrácia a po zakúpení služby 
Compliant pre tieto vozidlá v časti Marketplace sa môžu využívať nasledujúce služby: 

Funkčnosť/údaje 
Nákladný 
automobil 

MAN 
MAN Bus Dodávkové 

vozidlo MAN 

Non MAN 
Brand (RIO 

box v režime 
FMS) 

Automatický remote download 
údajov z tachografov a kariet 
vodičov 

X 
Služba nie je 
dostupná pre 
túto kategóriu 
vozidla 

Služba nie je 
dostupná pre túto 
kategóriu vozidla 

Služba nie je 
dostupná pre 
túto kategóriu 
vozidla 

Ukladanie stiahnutých údajov 
na platforme T-systému X 

Manuálne/automatické 
uloženie archivovaných 
súborov do lokálneho počítača 

X 

 

Možné intervaly pre Remote Download: 

• Tachograf (veľkokapacitná pamäť): 7 – 90 dní 
• Karta vodiča: 1 – 28 dní 
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MAN Truck & Bus SE 
Technické predpoklady 

Na používanie služby Compliant pre TBM2 musia byť vozidlá vybavené nasledovne: 

 
Nákladný 
automobil 

MAN 
MAN Bus Dodávkové 

vozidlo MAN 

Non MAN Brand 
(RIO box v 

režime FMS) 
Použitie TBM2, sériovo 
zabudovanej alebo 
dodatočne vybavenej 
podľa MAN TI 
(Technické informácie) 
(ich poskytovanie nie je 
súčasťou VOP služieb) 
 

X 

Služba nie je 
dostupná pre 
túto kategóriu 

vozidla 

Služba nie je 
dostupná pre túto 
kategóriu vozidla 

Služba nie je 
dostupná pre túto 
kategóriu vozidla 

 

Použitie TBM2 s verziou 
softvéru od 3.2 alebo 
vyššou (informáciu o 
verzii softvéru svojho 
TBM2 dostane 
používateľ vo svojom 
servise MAN). 
 

X 

Použitie tachografu s 
možnosťou Remote 
Download (MAN ich 
neposkytuje) 

X 

 

Pre nadobudnutie platnosti služby je potrebné, aby bolo vozidlo dostupné pre požadovanú konfiguráciu 
prostredníctvom rádiového spojenia. Viacstupňové manuálne prepnutie systému môže trvať niekoľko 
pracovných dní. 
 
Aby ste mohli používať Compliant, musí byť pracovisko vybavené nasledovne (okrem požiadaviek 
pracoviska MAN Bridge): 

• Dôležitý predpoklad/odporúčanie: MAN TeleMatics Client a ovládač čítačky kariet USB, ktorý je 
potrebný pre Remote Download, musia byť nainštalované v počítači, v ktorom nie je 
nainštalovaná/nepoužíva sa žiadna iná čítačka kariet USB, napr. pre Remote Download vozidiel s 
RIO boxom. 

• Ak sa už používa čítačka kariet pre Remote Download vozidiel s RIO boxom, pre Compliant s TBM2 
musí byť použitý ďalší počítač s pripojením na internet s operačným systémom Windows 7 alebo 
novším (neposkytuje MAN). 

• Použitie MAN TeleMatics Client s verziou 4.12.2 alebo novšou (poskytuje ich MAN). 
• Použitie čítačky(čiek) kariet (ktorých poskytnutie nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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MAN Truck & Bus SE 
• Aktuálneho klienta MAN TeleMatics (prístupový softvér), ako aj ovládač potrebný pre čítačku kariet 

si môžete stiahnuť z https://www.truck.man.eu à služby àspráva vozidiel à prehľad à na 
stiahnutie. 

• Použitie Company Card (MAN ich neposkytuje) 
• Na jednom počítači sa môže prevádzkovať len jeden MAN TeleMatics Client s pripojenou čítačkou 

kariet. Ak sa súčasne používa viacero Company Card, pre každú Company Card sa musí použiť 
samostatný počítač s nainštalovaným MAN TeleMatics Client a čítačkou kariet. 

• Internetový prehliadač (odporúčame používať aktuálnu verziu nasledujúcich prehliadačov: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Pri použití iných prehliadačov 
nemôžeme zaručiť neobmedzenú funkčnosť). 

 


