
 
 
 

Έκδοση: 01.09.2020 Έκδοση 1/1  1 

 

MAN Truck & Bus SE 
 

 

Περιγραφή παροχών υπηρεσίας MAN Bridge 
 

Γενικές πληροφορίες 
 
Το MAN Bridge είναι το επί πληρωμή βασικό πακέτο για τα φορτηγά MAN με μονάδα τηλεματικής οχήματος 
2 (TBM2). Συνοψίζει σημαντικά βασικά στοιχεία για ένα εύκολο ξεκίνημα στην πλατφόρμα RIO, και αποτελεί 
τη βάση για περαιτέρω υπηρεσίες. Περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να προστεθούν με χρέωση στο 
Marketplace. 
 
Σημαντική υπόδειξη: Ο χρήστης θα πρέπει πριν από την αγορά του προϊόντος να ελέγξει τις 
τρέχουσες διεπαφές (API) του. Μέσω των API συνδέονται με την πλατφόρμα MAN TeleMatics ξένα 
συστήματα/συστήματα τρίτων, όπως, π.χ. λογισμικό εφοδιαστικής ή συστήματα ανεπτυγμένα από 
τον ίδιο τον χρήστη. Εάν η διεπαφή API δεν είναι συμβατή, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι πλέον 
εφικτή η σύνδεση με τα ξένα συστήματα/συστήματα τρίτων. Η MAN Truck & Bus SE δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη, ούτε καλύπτει τα έξοδα για τις απαραίτητες από την πλευρά του πελάτη 
προσαρμογές των διεπαφών. 
 
Επισκόπηση παροχών 
 
Αφού εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και έχει 
αγοραστεί η υπηρεσία MAN Bridge για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες του MAN Bridge: 
 

Λειτουργικότητα Φορτηγά MAN  
με TBM2 

Αναζήτηση διεύθυνσης X 

Αναγνώριση οχήματος X 

Ταυτοποίηση οδηγού (Προϋπόθεση: ψηφιακός ταχογράφος) X 

Τρέχουσα θέση οχήματος κάθε 5 λεπτά X 

Εύκολο ιστορικό διαδρομών X 

Εύκολη ανάλυση χρήσης βάσει οχήματος X 

Ιστορικό δεδομένων 10 ημερών για εποπτεία στόλου (εξαιρούμενης της 
τρέχουσας ημέρας) X 

Ιστορικό δεδομένων 25 μηνών για ανάλυση χρήσης (εξαιρούμενης της 
τρέχουσας ημέρας) X 

Μέση αυτονομία χρήσης X 

Εκπομπές CO2 X 

Μέση κατανάλωση χρήσης X 
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Κατανάλωση χρήσης X 

 
 

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα X 

Χρόνος οδήγησης X 

Χρόνος ακινητοποίησης X 

Διανυθείσα διαδρομή X 

Μέσος όρος συνολικού βάρους X 

Μέσος όρος ταχύτητας X 

Ημέρες χρήσης X 

Έλεγχος αναχώρησης για μέγιστο διάστημα 30 ημερών στο παρελθόν 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή MAN Driver (*χρήση για πελάτες στην 
Ευρώπη) 

X 

Λήψη του ελέγχου αναχωρήσεων σε μορφή PDF (*χρήση για πελάτες 
στην Ευρώπη) X 

 
*Ο έλεγχος αναχώρησης δεν διατίθεται σε πελάτες από τη Λατινική Αμερική. 
 
 
Σημαντική υπόδειξη: Επιπτώσεις της αλλαγής από το σύστημα MAN TeleMatics στο MAN Bridge 
 
Μετά την ενεργοποίηση του MAN Bridge δεν είναι πλέον εφικτή η χρήση των λειτουργιών και 
διεπαφών του MAN TeleMatics (μεταξύ άλλων, ο MAN TeleMatics Client, η διαδικτυακή πύλη 
δεδομένων συντήρησης, η εφαρμογή MAN TeleMatics, η διεπαφή δεδομένων). Οι (ψηφιακές) 
παρεχόμενες υπηρεσίες του MAN ServiceCare και ενδεχομένως υφιστάμενων συμβάσεων 
συντήρησης, δεν περιλαμβάνονται στο MAN Bridge. Από τη χρήση του ServiceCare M ενδέχεται να 
προκύψει πρόσθετο κόστος, για το οποίο ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί στο Marketplace. 
 
Δεν υιοθετούνται δεδομένα ιστορικού του MAN TeleMatics στη νέα πλατφόρμα RIO ή σε υπηρεσίες 
MAN T&B. 
 
Υπάρχουν αποκλίσεις στην ποιότητα των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, τη 
συμπεριφορά εκπομπής, καθώς και στο εύρος των λειτουργιών της εκάστοτε εφαρμογής σε 
σύγκριση με ένα RIO Box (βλέπε σχετικά την περιγραφή των παροχών της εκάστοτε υπηρεσίας). 
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Τεχνικές προϋποθέσεις 
 
Για να μπορεί να γίνει χρήση του MAN Bridge, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής: 

• Φορτηγό MAN με TBM2, εξοπλισμένο σύμφωνα με τη σειρά ή με εκ των υστέρων εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις MAN TI (Τεχνικές πληροφορίες). Η διάθεση του TBM2 δεν αποτελεί συστατικό 
μέρος των γενικών όρων παροχής της υπηρεσίας. 

• Έκδοση λογισμικού TBM2 3.2 ή νεότερη. Ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
λογισμικού TBM2 που κατέχει, από την Επιχείρηση σέρβις MAN. 

 
Για μπορεί να γίνει χρήση του MAN Bridge, ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής: 

• Χρήση ενός τερματικού με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet π.χ. υπολογιστής (δεν παρέχεται από 
τη RIO) με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο. 

• Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet (Συνιστούμε τη χρήση της πιο επίκαιρης έκδοσης των 
παρακάτω προγραμμάτων περιήγησης: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet 
Explorer, Microsoft Edge. Σε περίπτωση χρήσης άλλου προγράμματος περιήγησης δεν μπορούμε 
να εγγυηθούμε τη λειτουργία χωρίς περιορισμούς). 

 
Λοιπά 
 
Για την έναρξη ισχύος της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να είναι προσβάσιμο το όχημα για την 
απαιτούμενη διαμόρφωση μέσω ασύρματης σύνδεσης. Η πολυεπίπεδη χειροκίνητη αλλαγή του 
συστήματος μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. 
 


