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MAN Truck & Bus SE 
 

 

MAN Bridgen palvelukuvaus 
 

Yleiset tiedot 
 
MAN Bridge on maksullinen peruspaketti MAN-kuorma-autolle Telematiikkamoduuli 2:n (TBM2) kanssa. Se 
sisällyttää peruselementit yksinkertaiseen käynnistykseen RIO-alustalla ja on lisäpalveluiden perusta. Muut 
palvelut voidaan lisätä Marketplacessa maksusta. 
 
Tärkeä huomautus: Käyttäjän on tarkistettava ennen tuotteen ostamista tämänhetkiset liitäntäyhtey-
tensä (API). APIn kautta vierasjärjestelmät / kolmannen osapuolen järjestelmät, kuten logistiikkaoh-
jelmistot tai itsekehitetyt ohjelmistot, on liitetty MAN TeleMatics -alustaan; yhteensopimattoman 
API-liittymän kanssa on olemassa vaara, että yhteyttä vierasjärjestelmiin / kolmannen osapuolen 
järjestelmiin ei voida enää luoda. MAN Truck & Bus SE ei ole vastuussa asiakkaan puolella tarvitta-
vista liitäntöjen mukauttamisesta. 
 
Palvelut 
 
Kun ajoneuvokannan ajoneuvot on tallennettu RIO-alustan RIO-ylläpitoalueelle ja MAN Bridge -palvelu on 
ostettu näille ajoneuvoille Marketplacesta, voidaan käyttää MAN Bridgen seuraavia palveluja: 
 

Toiminnallisuus MAN Kuorma-auto 
TBM2:lla 

Osoitehaku X 

Ajoneuvon tunnistaminen X 

Kuljettajan tunnistaminen (edellytys: digitaalinen ajopiirturi) X 

Nykyinen ajoneuvon sijainti 5 minuutin välein X 

Yksinkertainen ajohistoria X 

Yksinkertainen ajoneuvojen käyttöanalyysi X 

10 päivän tietojen historia menneisyydessä laivaston seurannalle (lu-
kuun ottamatta nykyistä päivää) X 

25 kuukauden tietojen historia menneisyydessä laivaston seurannalle 
(lukuun ottamatta nykyistä päivää) X 

Keskimääräinen käyttökulutuksen kantama X 

CO2-päästöt X 

Keskimääräinen käyttökulutus X 

Käyttökulutus X 
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Moottorin käyttöaika X 

Ajoaika X 

Käyttöaika X 

Ajomatka X 

Keskimääräinen kokonaispaino X 

Keskinopeus X 

Käyttöpäivät X 

Lähtöjen hallinta enintään 30 päivälle menneisyydessä MAN Driver App 
-sovelluksen yhteydessä (* käyttö asiakkaille Euroopassa) X 

Lähtöjen hallinnan lataaminen PDF-muodossa (* käyttö asiakkaille Eu-
roopassa) X 

 
*Lähtöjen hallinta ei ole käytettävissä asiakkaille Latinalaisessa Amerikassa. 
 
 
Tärkeä huomautus: Seuraukset vaihdosta MAN TeleMatics -järjestelmästä MAN Bridgeen 
 
MAN TeleMatics -toimintoja ja -liittymiä ei voida enää käyttää MAN Bridgen aktivoinnin jälkeen (mm. 
MAN TeleMatics Client, huoltotietoportaali, MAN TeleMatics -sovellus, dataliitäntä). MAN ServiceCa-
ren (digitaalisten) palvelujen ja mahdollisten olemassa olevien huoltosopimusten kattavuus ei si-
sälly MAN Bridgeen. ServiceCare M:n käyttö voi mahdollisesti aiheuttaa lisäkustannuksia, jotka ovat 
käyttäjän nähtävissä Marketplacessa. 
 
Mitään historiallisia MAN TeleMatics -tietoja ei siirretä uuteen RIO-alustaan tai MAN T&B -palvelui-
hin. 
 
Poikkeuksia esiintyy tietojen laadussa, tietojen käytettävyydessä, lähetyksissä sekä kyseisen pal-
velun laajuudessa verrattuna palvelun käyttöön RIO-Boxin kanssa (ks. kyseisen palvelun palvelu-
kuvaus). 
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Tekniset edellytykset 
 
Voidaksesi käyttää MAN Bridgeä, ajoneuvosi on oltava varustettu seuraavasti: 

• MAN-kuorma-auto TBM2:n kanssa, asennettu vakiona tai jälkivarusteltu MAN TI:n (tekniset tiedot) 
mukaan. TBM2:n käyttöön luovutus ei kuulu näiden palveluehtojen piiriin. 

• TBM2-ohjelmistoversio 3.2 tai uudempi. Käyttäjä saa tietoa TBM2:n ohjelmistoversiosta MAN-
huoltoyrityksestään. 

 
Voidaksesi käyttää MAN Bridgeä, työpaikan täytyy olla varustettu seuraavasti: 

• Päätelaite, jossa on internetyhteys, esim. tietokone (RIO ei anna sitä käyttöön), Windows 7 tai uu-
dempi käyttöjärjestelmä. 

• Internet-selain (Suosittelemme käyttämään jonkin seuraavan selaimen ajantasaista versiota: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Jos käytetään muita 
selaimia, emme voi taata kaikkien toimintojen rajoituksetonta käyttöä). 

 
Muuta 
 
Palvelun voimaantuloa varten on välttämätöntä, että ajoneuvo on tavoitettavissa radiolinkin kautta tarvitta-
vaa konfigurointia varten. Moniportaisen manuaalisen järjestelmän vaihtaminen voi vaatia useita päiviä. 
 


