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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Popis výkonů služby MAN Bridge 
 

Všeobecné informace 
 
Služba MAN Bridge představuje zpoplatněný základní balíček pro nákladní automobily MAN s modulem 
Telematik Bord Modul 2 (TBM2). Obsahuje důležité základní prvky pro snadný začátek s platformou RIO a 
je základem pro další služby. Další služby je možné objednat za poplatek přes Marketplace. 
 
Důležité upozornění: Před zakoupením produktu musí uživatel zkontrolovat svá aktuální připojení 
na rozhraní (API). Přes API se připojují cizí systémy/systémy třetích stran, jako např. logistický soft-
ware nebo vlastní aplikace platformy MAN TeleMatics; v případě nekompatibilního rozhraní API exis-
tuje nebezpečí, že k připojení cizích systémů / systémů třetích stran nedojde. MAN Truck & Bus SE 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za nutné úpravy rozhraní na straně zákazníka a s nimi související 
náklady. 
 
Přehled funkcí 
 
Po vložení vozidel vozového parku v prostředí správce RIO do platformy RIO a poté, co byla pro tato vozi-
dla přes Marketplace zakoupena služba MAN Bridge, lze využívat následující funkce MAN Bridge: 
 

. Nákladní auto MAN s mo-
dulem TBM2 

Vyhledání adresy X 

Identifikace vozidla X 

Identifikace řidiče (předpoklad: digitální tachograf) X 

Aktuální poloha vozidla každých 5 minut X 

Jednoduchá jízdní historie X 

Jednoduchá analýza využití týkající se vozidel X 

10denní historie údajů v minulosti pro monitorování vozového parku 
(mimo aktuálního dne) X 

25měsíční historie údajů v minulosti pro analýzu nasazení (mimo aktu-
álního dne) X 

Průměrný dosah spotřeby při použití X 

Emise CO2 X 

Průměrná spotřeba při použití X 

Spotřeba při použití X 
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MAN Truck & Bus SE 
Doba provozu motoru X 

Doba jízdy X 

Prostoj X 

Ujetá trasa X 

Průměrná celková hmotnost X 

Průměrná rychlost X 

Dny použití X 

Kontrola odjezdů maximálně 30 dní nazpět ve spojení s aplikací MAN 
Driver (*Použití pro zákazníky v Evropě) X 

Stažení kontroly odjezdů ve formátu PDF (*Použití pro zákazníky v Ev-
ropě) X 

 
*Kontrola odjezdů není k dispozici pro zákazníky z Latinské Ameriky. 
 
 
Důležité upozornění: Důsledky přechodu ze systému MAN TeleMatics na MAN Bridge 
 
Po aktivaci MAN Bridge již nelze využívat funkce a rozhraní MAN TeleMatics (mimo jiné klienta Man 
TeleMatics, portál pro údržbu dat, aplikaci MAN TeleMatics, datové rozhraní). MAN Bridge nezahr-
nuje (digitální) rozsah služeb MAN ServiceCare a případné stávající smlouvy o údržbě. Používáním 
služby ServiceCare M mohou vzniknout další náklady, které si může uživatel zobrazit na RIO Mar-
ketplace. 
 
Do nové platformy RIO nebo služeb MAN T&B nebudou převedeny žádné údaje z historie MAN Te-
leMatics. 
 
V porovnání s provozem služby pomocí RIO Boxu dochází k odchylkám v kvalitě dat, dostupnosti 
dat, zasílání i rozsahu funkcí příslušné služby (viz popis plnění příslušné služby). 
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MAN Truck & Bus SE 
 
Technické předpoklady 
 
Chcete-li využívat službu MAN Bridge, musí být vozidla vybavena následujícím způsobem: 

• Nákladní automobil s TBM2, sériově montovaný nebo dovybavený dle MAN TI (Technická infor-
mace). Poskytování TBM2 není součástí VOP služeb. 

• TBM2 s verzí softwaru 3.2 nebo novější. Informace o verzi softwaru svého TBM2 obdrží uživatel ve 
svém servisu MAN. 

 
Chcete-li využívat službu MAN Bridge, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem: 

• Použití terminálu s přístupem na internet, např. počítač (není součástí nabídky RIO) s operačním 
systémem Windows 7 nebo novějším. 

• Internetový prohlížeč (Doporučujeme používat aktuální verzi těchto prohlížečů: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Při použití jiných prohlížečů nemůžeme 
zaručit neomezenou funkčnost). 

 
Ostatní 
 
Pro vstoupení služby v platnost je nutné, aby bylo vozidlo za účelem úspěšné konfigurace dostupné přes 
rádiové spojení. Víceúrovňové manuální přepnutí systému může trvat několik dní. 
 


