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MAN Truck & Bus SE 
 

 

MAN Bridge teljesítésleírása 
 

Általános információk 
 
Az MAN Bridge egy fizetős alapcsomag Telematik Bord Modul 2-vel (TBM2) felszerelt MAN 
tehergépkocsikhoz. Ez magában foglalja a fontos alapelemeket a RIO-platformon történő egyszerű kezdés 
érdekében, és a további szolgáltatások alapjául szolgál. További szolgáltatások díj ellenében a 
Marketplace-en foglalhatók. 
 
Fontos tudnivaló: A felhasználónak a termék megvásárlása előtt ellenőriznie kell az 
interfészcsatlakozásait (API). Az API-n keresztül vannak a külső rendszerek / harmadik fél 
rendszerei, mint pl. logisztikai szoftver, vagy saját fejlesztések, az MAN TeleMatics platformra 
csatlakoztatva; nem kompatibilis API interfész esetén fennáll annak veszélye, hogy a külső 
rendszereket / harmadik fél rendszereit már nem lehet visszaállítani. Az ügyfél oldaláról szükséges 
interfész összehangolásért az MAN Truck & Bus SE nem vállal felelősséget és nem vállalja át a 
költségeit sem. 
 
A szolgáltatás áttekintése 
 
Miután a flotta járműveit a RIO adminisztrációs területén a RIO-platformon rögzítették és az MAN Bridge 
szolgáltatást ezekhez a járművekhez a Marketplace-en megvásárolták, a következő MAN Bridge 
szolgáltatásokat használhatják: 
 

Működés MAN tehergépkocsi  
TBM2-vel 

címkeresés X 

Járműazonosítás X 

Vezető-azonosítás (műszaki feltételek: digitális menetíró) X 

aktuális járműpozíció 5 percenként X 

Egyszerű menetelőzmények X 

Egyszerű használatelemzés a járművekre vonatkozóan X 

Az elmúlt 10 nap adatelőzményei a flotta monitorozásához (az aktuális 
nap kivételével) X 

Az elmúlt 25 hónap adatelőzményei a használat elemzéséhez (az 
aktuális nap kivételével) X 

Átlagos használatkori fogyasztás hatótávja X 

CO2-kibocsátás X 

Átlagos használatkori fogyasztás X 



 

Készült: 2020.09.01. 1/1 változat  2 

 

MAN Truck & Bus SE 
Használatkori fogyasztás X 

 
 

motor üzemideje X 

Menetidő X 

állásidő X 

Megtett út X 

Átlagos össztömeg X 

Átlagos menetsebesség X 

Használt napok X 

Indulásellenőrzés legfeljebb 30 napra visszamenőleg az MAN Dirver 
alkalmazással összekapcsoltan (*európai ügyfelek használhatják) X 

Indulásellenőrzés letöltése PDF-formátumban (*európai ügyfelek 
használhatják) X 

 
Az indulásellenőrzés latin-amerikai ügyfelek számára nem áll rendelkezésre. 
 
 
Fontos tudnivaló: Az MAN TeleMatics rendszerről az MAN Bridge-re történő váltás következményei 
 
Az MAN TeleMatics funkciói és interfészei az MAN Bridge aktiválása után többé már nem 
használhatók (pl. MAN TeleMatics Client, karbantartás adatportál, MAN TeleMatics applikáció, 
adatinterfész). Az MAN ServiceCare és az esetleg meglévő karbantartási szerződések (digitális) 
szolgáltatási terjedelmeit az MAN Bridge nem tartalmazza. A ServiceCare M használatáért további 
költségek merülhetnek fel, amelyeket a felhasználó a Marketplace-en megtekinthet. 
 
Az MAN TeleMatics előzményadatai nem kerülnek át az új RIO platformra, vagy az MAN T&B 
szolgáltatásokra. 
 
Az adatok minőségében, az adatok rendelkezésre állásában, az átviteli viselkedésben, valamint az 
aktuális szolgáltatás funkcióterjedelmében eltérések lehetnek a RIO-Box használatával történő 
szolgáltatás működésével összehasonlítva (lásd ezzel kapcsolatban az aktuális szolgáltatás 
teljesítésleírását). 
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Műszaki feltételek 
 
Az MAN Bridge használatához a jármű az alábbiaknak kell megfeleljen: 

• TBM2-vel felszerelt MAN tehergépjármű alapfelszereltségként vagy utólag felszerelve az MAN TI 
(műszaki információk) szerint. A TBM2 rendelkezésre állítása nem része a Szolgáltatások Általános 
Üzleti Feltételeinek. 

• 3.2 vagy újabb verziójú TBM2 szoftver. A felhasználó a TBM2 szoftverváltozatáról az MAN 
szervizüzemében kaphat tájékoztatást. 

 
Az MAN Bridge használatához a munkahelyet a következőkkel kell felszerelnie: 

• egy internet-csatlakozásra képes végkészülék, pl. számítógép (a RIO nem bocsátja rendelkezésre) 
Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel. 

• Internetböngésző (a következő böngészők aktuális változatának használatát ajánljuk: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Más böngésző használata 
esetén nem tudjuk szavatolni a korlátlan működést.) 

 
Egyéb 
 
A szolgáltatás érvénybe lépéséhez elengedhetetlen, hogy a jármű a szükséges konfiguráláshoz rádió-
összeköttetésen keresztül elérhető legyen. A többfokozatú manuális rendszerátkapcsolás több 
munkanapot is igénybe vehet. 
 


