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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Beskrivelse af MAN Bridge 
 

Generelle oplysninger 
 
MAN Bridge er den betalingspligtige basispakke for MAN-lastbiler med Telematik Bord Modul 2 (TBM2). 
Den samler vigtige basiselementer for en nem start på RIO-platformen og danner grundlag for yderligere 
tjenester. Mere omfattende tjenester kan tilkøbes på Marketplace. 
 
Vigtig henvisning: Brugeren skal kontrollere sine aktuelle grænsefladeforbindelser (API) inden pro-
duktkøbet. Via API'en er tredjepartssystemer/third-party-systemer som f.eks. logistiksoftware eller 
interne udviklinger forbindes med MAN TeleMatics-platformen; med en inkompatibel API-
grænseflade er der risiko for, at der ikke længere kan etableres forbindelse til tredjepartssyste-
merne/third-party-systemerne. MAN Truck & Bus AG påtager sig hverken ansvar eller omkostninger 
i forbindelse med nødvendige grænsefladejusteringer på kundesiden. 
 
Ydelsesoversigt 
 
Når køretøjerne i flåden er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet, og tjenesten MAN Bridge er ble-
vet købt til disse køretøjer på Marketplace, kan følgende ydelser i MAN Bridge benyttes: 
 

funktion MAN-lastbil 
med TBM2 

Adressesøgning X 

Køretøjsidentifikation X 

Chauffør-identifikation (forudsætning: digital fartskriver) X 

Aktuel køretøjsposition hvert 5. minut X 

Simpel kørselshistorik X 

Simpel anvendelsesanalyse relateret til køretøj X 

10 dages datahistorik i fortiden for flådeovervågningen (undtaget den 
aktuelle dag) X 

25 måneders datahistorik i fortiden for anvendelsesanalysen (undtaget 
den aktuelle dag) X 

Rækkevidde ved gennemsnitligt driftsforbrug X 

CO2-emission X 

Gennemsnitligt driftsforbrug X 

Køreforbrug X 
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Motordriftstid X 

Køretid X 

Levetid X 

Kørestrækning X 

Gennemsnitlig totalvægt X 

Gennemsnitlig hastighed X 

Indsatsdage X 

Afgangskontrol for mindst 30 dage i fortiden i forbindelse med MAN Dri-
ver-app (*til brug for kunder i Europa) X 

Download af afgangskontrollen som pdf-fil (*til brug for kunder i Europa) X 

 
*Afgangskontrollen er ikke tilgængelig for kunder fra Sydamerika. 
 
 
Vigtig henvisning: Konsekvenser ved skift fra MAN TeleMatics System til MAN Bridge 
 
MAN TeleMatics' funktioner og grænseflader kan ikke længere bruges efter aktivering af MAN Bridge 
(herunder MAN TeleMatics Client, vedligeholdelsesportal, MAN TeleMatics-app, datagrænseflade). 
Det (digitale) omfang af tjenester fra MAN ServiceCare og evt. eksisterende vedligeholdelseskon-
trakter er ikke inkluderet i MAN Bridge. Brugen af MAN ServiceCare M kan medføre ekstraomkost-
ninger, som brugeren kan se på Marketplace. 
 
Der overføres ingen historiske MAN TeleMatics-data til den nye RIO-platform eller til MAN T&B-tje-
nesten. 
 
Der er afvigelser i datakvaliteten, datatilgængeligheden, afsendelsesmønstret samt i omfanget af 
funktioner i den pågældende tjeneste i forhold til drift af tjenesten med en RIO Box (se beskrivelse 
af ydelserne i den pågældende tjeneste). 
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Tekniske forudsætninger 
 
For at kunne bruge MAN Bridge skal dine køretøjerne være udstyret som følger: 

• MAN-lastbiler med TBM2, monteret som standardudstyr eller eftermonteret i henhold til MAN TI 
(teknisk information). Vilkårene for tjenesten omfatter ikke levering af TBM2. 

• TBM2-softwareversion 3.2 eller nyere. Brugeren kan få oplysninger om sin TBM2's softwareversion 
hos sin MAN-servicevirksomhed. 

 
For at kunne bruge MAN Bridge skal arbejdspladsen være udstyret som følger: 

• En slutenhed i brug, der kan gå på nettet, f.eks. computer (stilles ikke til rådighed af RIO) med 
operativsystemet Windows 7 eller nyere. 

• Internetbrowser (vi anbefaler at bruge den nyeste version af følgende browsere: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ved brug af andre browsere kan vi ikke 
garantere ubegrænset funktion). 

 
Andet 
 
For at tjenesten kan træde i kraft, er det nødvendigt at køretøjet er tilgængeligt via en mobilforbindelse for 
at kunne foretage konfigurationen. Den flertrins, manuelle omskiftning af systemet kan tage flere dage. 
 


