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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Teenuse MAN Bridge kirjeldus 
 

Üldine teave 
 
MAN Bridge on tasuta parda telemaatikamooduliga 2 (TBM2) MANi veoautodele mõeldud põhipakett. See 
võtab kokku olulised põhielemendid lihtsaks alustamiseks RIO platvormil ja on teiste teenuste alus. Teisi 
teenuseid saab Marketplace’ist tasu eest juurde tellida. 
 
Oluline märkus. Kasutaja peab enne toote ostmist kontrollima oma kehtivaid liideste ühendusi (API). 
API kaudu on teiste tootjate süsteemid / kolmandate osapoolte süsteemid, näiteks logistikatarkvara 
või ise arendatud programmid, ühendatud MAN TeleMaticsi platvormiga; mitteühilduva API liidese 
korral on oht, et ühendust teiste tootjate süsteemidega / kolmandate osapoolte süsteemidega ei saa 
enam luua. MAN Truck & Bus SE ei vastuta ega kanna kulusid vajalike kliendipoolsete 
liidesekohanduste eest. 
 
Kokkuvõtlik ülevaade 
 
Kui sõidukipargi sõidukid on RIO platvormi RIO haldusjaotises registreeritud ja nendele sõidukitele on 
ostetud Marketplace'ist teenus MAN Bridge, saab erinevate sõidukikategooriate jaoks kasutada järgmisi 
MAN Bridge’i teenuseid. 
 

Funktsionaalsus MAN Veok  
mooduliga TBM2 

Aadressiotsing X 

Sõiduki identifitseerimine X 

Sõidukijuhi identifitseerimine (eeltingimus: digitaalne sõidumeerik) X 

sõiduki hetkeasukoht iga 5 minuti järel X 

Lihtne sõiduajalugu X 

Lihtne kasutusanalüüs seoses sõidukitega X 

10 viimase päeva andmete ajalugu sõidukipargi jälgimise jaoks 
(käesolev päev välja arvatud) X 

25 viimase kuu andmete ajalugu kasutusanalüüsi jaoks (käesolev päev 
välja arvatud) X 

keskmine tegeliku kütusekuluga sõidetav vahemaa X 

CO2 heide X 

Keskmine tegelik kütusekulu X 

Töötamise kütusekulu X 
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Mootori töötamise aeg X 

Sõiduaeg X 

Seisuaeg X 

Marsruut X 

Keskmine kogumass X 

keskmine kiirus X 

Kasutuspäevad X 

Väljasõidukontroll maksimaalselt viimase 30 päeva kohta koos 
rakendusega MAN Driver (* kasutatav Euroopa klientidele) X 

Väljasõidukontrolli allalaadimine PDF-failina (* kasutatav Euroopa 
klientidele) X 

 
* Väljasõidukontroll ei ole saadaval Ladina-Ameerika klientidele. 
 
 
Oluline märkus. MAN TeleMaticsilt MAN Bridge’ile ülemineku tagajärjed 
 
MAN TeleMaticsi funktsioone ja liideseid ei saa enam pärast MAN Bridge’i aktiveerimist kasutada 
(mh MAN TeleMatics Clientit, hooldusandmete portaali, MAN TeleMaticsi rakendust, andmeliidest). 
MAN ServiceCare’i ja võimalike olemasolevate hoolduslepingute (digitaalne) teenuste maht ei 
sisaldu MAN Bridge’is. ServiceCare M kasutamisega võivad kaasneda täiendavad kulud, mida 
kasutaja saab vaadata Marketplace'is. 
 
Vanu MAN TeleMaticsi andmeid ei võeta uude RIO platvormi või MAN T&B teenustesse üle. 
 
Esineb erinevusi andmete kvaliteedis, andmete kättesaadavuses, saatmises, samuti vastava 
teenuse funktsioonide mahus, võrreldes teenuse kasutamisega RIO Boxiga (vt ka vastava teenuse 
üksikasjalikku kirjeldust). 
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Tehnilised eeltingimused 
 
MAN Bridge’i kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt: 

• MANi veokile peab olema seeriatootmises või tagantjärele MANi tehnilise teabe (TI) järgi 
paigaldatud TBM2. TBM2 pakkumine ei ole teenuste üldtingimuste osa. 

• TBM2 tarkvaraversioon 3.2 või uuem. TBM2 tarkvaraversiooni kohta saab kasutaja teavet MANi 
teenindusettevõttest. 

 
MAN Bridge’i kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt: 

• internetiühendusega lõppseadme kasutamine, nt arvuti (RIO ei paku) operatsioonisüsteemiga 
Windows 7 või uuem. 

• internetibrauser (soovitame kasutada järgmiste brauserite uusimat versiooni: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Teiste brauserite kasutamisel ei saa 
me tagada piiramatut funktsionaalsust.). 

 
Muu 
 
Teenuse jõustumiseks on vaja, et sõiduk oleks vajalikuks konfigureerimiseks raadioside levialas. 
Süsteemi mitmeastmeline käsitsi ümberlülitamine võib võtta mitu päeva. 
 


