MAN Truck & Bus SE

Specifikacije storitve Compliant

Splošne informacije
Compliant je storitev za stranke, ki morajo prenašati in nadzorovati podatke v tahografih in vozniških
karticah.
Compliant omogoča, da lahko stranke podatke v tahografih in vozniških karticah prenesejo, arhivirajo in
izvozijo iz svoje pisarne.
Compliant strankam omogoča oddaljen prenos podatkov iz tahografov in vozniških kartic. Datoteke
tahografov in vozniških kartic (Driver Cards) se samodejno prenesejo med delovanjem vozila. Prenesene
datoteke se arhivirajo v oblaku RIO Cloud. Stranka lahko arhivirane datoteke prikliče in jih s funkcijo izvoza
lokalno shrani na računalniku.

Specifikacije
Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek
trgovine Marketplace kupljena storitev Compliant, lahko uporabljate naslednje storitve Compliant za
različne kategorije vozil:
Tovornjak
MAN

Avtobus MAN

MAN Van

Znamke, ki ni
MAN (RIO Box)

samodejno daljinsko
snemanje podatkov iz
tahografov in vozniških
kartic (Driver Cards),

X

X

X

X

shranjevanje prenesenih
datotek v oblaku RIO
Cloud,

X

X

X

X

lokalni izvoz arhiviranih
datotek na računalnik.

X

X

X

X

Funkcionalnost/podatki
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MAN Truck & Bus SE
Tehnični pogoji
Za uporabo storitve Compliant morajo biti vozila opremljena, kot sledi:

Uporaba dodatka RIO
Box (njegovo
zagotavljanje ni del
SPP storitev)

uporaba tahografa (ga
ne zagotovi MAN), ki
omogoča daljinsko
snemanje, z
nastavljeno blokado
podjetja prek kartice
podjetja (Company
Card).

Tovornjak
MAN

Avtobus MAN

MAN Van

Znamke, ki ni
MAN (RIO Box)

X

X

X

X

X

X

X

X

Za uporabo storitve Compliant mora biti vaše delovno mesto opremljeno, kot sledi:
 uporaba končne naprave, ki se lahko poveže z internetom, npr. računalnika (ga ne zagotovi MAN)
z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim,
 uporaba programske opreme Windows (jo zagotovi MAN), ki mora biti nameščena na končni
napravi, ki se lahko poveže z internetom,
 uporaba kartic podjetja (jih ne zagotovi MAN),
 uporaba čitalnikov kartic (njihovo zagotavljanje ni del SPP storitev).
 Spletni brskalnik (za uporabo priporočamo najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. V primeru uporabe
drugih brskalnikov ne moremo zagotoviti neomejene funkcionalnosti.)

Ostali razlogi
Za optimalno izvajanje storitve Compliant priporočamo:
 Vaš računalnik naj bo vedno vklopljen. Kljub temu priporočamo, da ga vsak dan ponovno zaženete.
 Programska oprema Windows (aplikacija za daljinsko snemanje) naj vedno teče v ozadju in je ne
zapirajte.
 Čitalnik kartic z vstavljeno kartico podjetja (Company Card) naj bo vedno povezan z računalnikom.
 Redno (najmanj enkrat tedensko) odprite aplikacijo Tachograph Services na platformi RIO in
preverite arhivirane datoteke.
 Da bi pri večjih voznih parkih skrajšali čas prenosa, lahko na enem računalniku priklopite več
čitalnikov kartic z več karticami podjetja (Company Cards). Samo tako se lahko podatki vozil hkrati
tudi prenesejo.

Stanje: 01.09.2020 Različica 1/1

2

