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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Описание на услугата MAN Bridge 
 

Обща информация 
 
MAN Bridge е базовият пакет срещу допълнително заплащане за товарни автомобили MAN с 
Telematik Bord Modul 2 (TBM2). Той обобщава важни основни елементи за лесно стартиране на 
платформата RIO и е основата за допълнителни услуги. Допълнителни услуги могат да се заявят на 
пазара срещу заплащане. 
 
Важно указание: Преди покупката на продукта ползвателят трябва да провери текущите си 
интерфейсни връзки (API). Чрез API към платформата MAN TeleMatics са свързани външни 
системи/системи на трети страни, като например логистичен софтуер или собствени 
разработки; при несъвместим API интерфейс има опасност връзката към външните 
системи/системите на трети страни да не може да се осъществи повече. За необходими 
настройки на интерфейса от страна на клиента MAN Truck & Bus SE не поема отговорност и 
разходи. 
 
Преглед на услугата 
 
След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в 
платформата RIO и услугата MAN Bridge бъде закупена за тези превозни средства чрез пазара, 
могат да се използват следните услуги на MAN Bridge: 
 

Функционалност Камион MAN 
с TBM2 

Търсене на адрес X 

Идентификация на превозното средство X 

Идентифициране на водача (условие: цифров тахограф) X 

Текущо местоположение на превозното средство на всеки 5 
минути X 

Проста хронология на пътуванията X 

Прост анализ на използването, съотнесен към превозните 
средства X 

Хронология на данните за последните 10 дни за монитора на 
автомобилния парк (изключва се текущият ден) X 

Хронология на данните за последните 25 месеца за оперативния 
анализ (изключва се текущият ден) X 

Среден диапазон на разхода при използване X 

CO2 емисия X 

Среден оперативен разход X 
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MAN Truck & Bus SE 
Оперативен разход X 

 
 

Време на работа на двигателя X 

Време на движение X 

Време на престой X 

Дължина на маршрута X 

Средно общо тегло X 

Средна скорост X 

Работни дни X 

Контрол на заминаването за максимално 30 дни назад във връзка 
с приложението MAN Driver (*Ползване за клиенти в Европа) X 

Сваляне на контрол на заминаването като PDF-формат (*Ползване 
за клиенти в Европа) X 

 
*Контрол на заминаването не се предлага за клиенти от Латинска Америка. 
 
 
Важно указание: Последствия от смяната на системата MAN TeleMatics с MAN Bridge 
 
Функциите и интерфейсите на MAN TeleMatics не могат да се използват повече след 
активирането на MAN Bridge (вкл. MAN TeleMatics Client, портал за данните на поддръжката, 
приложението MAN TeleMatics, интерфейс за данни). (Цифровият) обхват на услугите на MAN 
ServiceCare и евентуално съществуващите договори за поддръжка не са включени в MAN 
Bridge. За използването на ServiceCare M могат да възникнат евентуално още разходи, които 
потребителят може да види в Marketplace. 
 
В новата платформа RIO или в услугите на MAN T&B не се прехвърлят данни за хронологията 
на MAN TeleMatics. 
 
Може да има отклонения в качеството на данните, наличността на данните, изпращането, 
както и обема на функционалността на съответната услуга, в сравнение с използването на 
услугата с RIO-Box (за целта вижте описанието на съответната услуга). 
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Технически изисквания 
 
За да можете да използвате MAN Bridge, превозните средства трябва да са оборудвани, както 
следва: 

• Товарен автомобил MAN с TBM2, монтиран серийно или дооборудван съгласно MAN TI 
(техническа информация). Предоставянето на TBM2 не е съставна част от общите търговски 
условия за услугата. 

• Софтуерна версия на TBM2 3.2 или по-нова. Потребителят може да получи справка за 
софтуерната версия на TBM2 в MAN сервиз. 

 
За да можете да използвате MAN Bridge, работното място трябва да е оборудвано, както следва: 

• Използване на крайно устройство с интернет, например компютър (не се предоставя от RIO) 
с операционна система Windows 7 или по-нова. 

• Интернет браузър (препоръчваме за използване най-актуалната версия на следните 
браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. При 
използване на други браузъри не можем да гарантираме пълна функционалност). 

 
Други 
 
За да влезе в сила услугата, за необходимата конфигурация превозното средство трябва да е 
достъпно чрез радиовръзка. Многостепенното ръчно превключване на системата може да отнеме 
няколко дни. 
 


