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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Produktspecifikation för Compliant för TBM2 
 

Allmän information 

Denna produktspecifikation avser produkten Compliant för MAN-lastbilar med telematikmodul 2 (TBM2). 
Paketet Man Bridge är en förutsättning för att MAN Compliant ska kunna användas med TBM2. MAN Bridge 
är det avgiftsbelagda baspaketet för MAN-lastbilar med TBM2. I det här paketet har vi slagit ihop viktiga 
grundelement på RIO-plattformen för en enklare start. Till baspaketet kan sedan ytterligare tjänster läggas 
till. 

Produkten Compliant innehåller funktionen Remote Download för färdskrivar- och förarkortsuppgifter. Viktig 
information: Remote Download-funktionen för fordon med TBM2 tillhandahålls via T-Systems-plattformen 
(produktbeteckning: Logiweb/MAN TeleMatics) och MAN TeleMatics Client (applikationen/användargräns-
snittet installeras av kund). Läs även avsnittet ”Tekniska krav” i dessa specifikationer. 

Färdskrivar- och förarkortsfilerna laddas ner automatiskt och lagras på T-Systems-plattformen. Med MAN 
TeleMatics Client kan de lagrade filerna även sparas lokalt på datorn. 

 

Produktöversikt 

När fordonen från fordonsparken har registrerats i RIO-administrationsfältet på RIO-plattformen och tjänsten 
Compliant för dessa fordon har köpts via marknadsplatsen kan följande funktioner användas: 

Funktioner/data MAN 
lastbil MAN Buss MAN Van 

Non-MAN Brand 
(RIO Box i FMS-

läge) 
Automatisk Remote 
Download av uppgifter 
från färdskrivare och fö-
rarkort 

X 
Den här tjänsten är 
inte tillgänglig för 
den här fordonska-
tegorin 

Den här tjänsten är 
inte tillgänglig för 
den här fordonska-
tegorin 

Den här tjänsten är 
inte tillgänglig för 
den här fordonska-
tegorin 

Lagring av nedladdade fi-
ler på T-systemplattform X 

Spara de lagrade filerna 
lokalt på datorn manu-
ellt/automatiskt 

X 

 

Möjligt Remote-Download-intervall: 

• Färdskrivare (massminne): 7–90 dagar 
• Förarkort: 1–28 dagar 
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Tekniska krav 

För att kunna använda Compliant för TBM2 måste fordonet vara utrustat med följande: 

 MAN lastbil MAN Buss MAN Van 
Non-MAN Brand 
(RIO Box i FMS-

läge) 
Användning av en 
TBM2 som installerats 
som standard eller efter-
monterats enligt MAN TI 
(tillhandahålls inte som 
en del av tjänstevillko-
ren) 
 

X 

Den här tjänsten 
är inte tillgänglig 
för den här for-
donskategorin 

Den här tjänsten 
är inte tillgänglig 
för den här for-
donskategorin 

Den här tjänsten 
är inte tillgänglig 
för den här for-
donskategorin 

 

TBM2-
programvaruversion 3.2 
eller senare (från MAN-
serviceföretag får an-
vändaren information 
om programvaruvers-
ionen). 
 

X 

En färdskrivare som är 
kompatibel med Remote 
Download (tillhandahålls 
inte av MAN) 

X 

 

För att tjänsten ska aktiveras är det nödvändigt att fordonet kan nås via en radioanslutning, då denna krävs 
för konfigurationen. Det kan ta flera dagar att genomföra en manuell systemväxling i flera steg. 
 
För att kunna använda Compliant måste arbetsstationen vara utrustad med följande (utöver kraven för MAN 
Bridge): 

• Viktigt krav/rekommendation: MAN Telematics Client och drivrutinen för den USB-kortläsare som 
krävs för Remote Download måste vara installerade på en dator där ingen annan USB-kortläsare 
för t.ex. Remote Download för fordon med RIO box installeras/används. 

• Om det finns en kortläsare för Remote Download för fordon med RIO box måste en annan dator 
med internetuppkoppling och operativsystemet Windows 7 eller nyare (tillhandahålls inte av) an-
vändas för Compliant med TBM2. 

• En MAN Telematics Client med version 4.12.2 eller nyare (tillhandahålls av MAN). 
• Kortläsare (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren) 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 
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• Den aktuella versionen av MAN TeleMatics Client (programvara för åtkomst) samt den drivrutin som 

behövs till USB-kortläsaren kan laddas ner från https://www.truck.man.eu à Tjänster à Fordons-
parkshantering à Översikt à Nedladdningar. 

• Företagarkort (tillhandahålls inte av MAN) 
• Endast en MAN TeleMatics Client med ansluten kortläsare kan köras på en och samma dator. Om 

flera företagarkort används samtidigt måste en separat dator som har MAN TeleMatics Client och 
kortläsare installerade användas för varje företagarkort. 

• Webbläsare (för användningen rekommenderar vi den senaste versionen av följande webbläsare: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer eller Microsoft Edge. Om andra webb-
läsare används kan vi inte garantera obegränsad funktionalitet). 

 


