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„MAN Truck & Bus SE“ 
 

 

„MAN Bridge“ paslaugos aprašymas 
 

Bendroji informacija 
 
„MAN Bridge“ – mokamas bazinis paketas MAN sunkvežimiams su „Telematik Board Мodul 2“ (TBM2). Jis 
apima svarbius bazinius elementus paprastai pradžiai RIO platformoje ir yra kitų paslaugų pagrindas. Kitas 
mokamas paslaugas galima papildomai užsisakyti „Marketplace“. 
 
Svarbi pastaba: naudotojas prieš įsigydamas produktą turi patikrinti savo dabartines sąsajos jungtis 
(API). Per API prie „MAN TeleMatics“ platformos jungiamos kitos sistemos / trečiųjų šalių sistemos, 
pvz., logistikos programinė įranga arba pačių sukurta programinė įranga; jei API sąsaja 
nesuderinama, kyla pavojus, kad prisijungti prie kitų sistemų / trečiųjų šalių sistemų nebus galima. 
„MAN Truck & Bus SE“ neprisiima atsakomybės už reikalingą kliento sąsajos pritaikymą ir 
neatlygina su tuo susijusių išlaidų. 
 
Paslaugų apžvalga 
 
RIO platformos RIO administravimo srityje pridėjus transporto priemonių parko transporto priemones ir 
prekyvietėje joms įsigijus „MAN Bridge“ paslaugą, galima naudotis šiomis „MAN Bridge“ paslaugomis: 
 

Funkcionalumas MAN sunkvežimiai 
su TBM2 

Adreso paieška X 

Transporto priemonės identifikavimas X 

Vairuotojo identifikavimas (sąlyga: skaitmeninis tachografas) X 

Ęaktinė transporto priemonės padėtis, nustatoma kas 5 minutes X 

Paprastas kelionės duomenų archyvas X 

Paprasta naudojimo analizė, susijusi su transporto priemonėmis X 

10 dienų praeities duomenų istorija, skirta apžvelgti transporto 
priemonių parkui (dabartinė diena neįtraukta) X 

25 mėnesių praeities duomenų istorija, skirta analizuoti naudojimą 
(dabartinė diena neįtraukta) X 

Vidutinė ridos atsarga X 

CO2 išmetimas X 

Vidut. sąnaudos reiso metu X 

Sąnaudos reiso metu X 
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„MAN Truck & Bus SE“ 
Variklio veikimo laikas X 

Važiavimo laikas X 

Stovėjimo laikas X 

Važiavimo kelias X 

Vidutinė bendroji masė X 

Vidutinis greitis X 

Naudojimo dienos X 

Daugiausia 30 praeitų dienų išvykimo kontrolė kartu su programėle 
„MAN Driver“ (*naudojimas klientams Europoje) X 

Išvykimo kontrolės atsisiuntimas PDF formatu (*naudojimas klientams 
Europoje) X 

 
*Išvykimo kontrolės nėra klientams iš Lotynų Amerikos. 
 
 
Svarbi pastaba: Pasekmės pereinant nuo „MAN TeleMatics System“ prie „MAN Bridge“ 
 
Aktyvinus „MAN Bridge“ naudotis „MAN TeleMatics“ funkcijomis ir sąsajomis nebegalima (be kita 
ko ir „MAN TeleMatics Client“, techninės priežiūros duomenų portalu, „MAN TeleMatics“ taikomąja 
programa, duomenų sąsaja). „MAN ServiceCare“ (skaitmeninių) paslaugų ir galimai esamų 
priežiūros sutarčių nėra „MAN Bridge“. Naudojantis „ServiceCare M“ gali atsirasti papildomų 
išlaidų, kurias naudotojas gali matyti „Marketplace“. 
 
Į naują RIO platformą arba „MAN T&B“ paslaugas „MAN TeleMatics“ duomenų istorija neperkeliama. 
 
Palyginti su paslaugos naudojimusi per „RIO Box“ (apie tai žr. konkrečios paslaugos aprašymą), yra 
duomenų kokybės, duomenų pasiekiamumo, siuntimo bei konkrečios paslaugos funkcijų skirtumų. 
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„MAN Truck & Bus SE“ 
 
Techniniai reikalavimai 
 
Kad galėtumėte naudotis „MAN Bridge“, jūsų transporto priemonėse turi būti tokia įranga: 

• MAN sunkvežimis su TBM2, sumontuotu kaip serijinė įranga arba papildomai pagal MAN TI 
(techninė informacija). TBM2 tiekimas nėra paslaugų BNS dalis. 

• 3.2 arba naujesnės versijos TBM2 programinė įranga. Informacijos apie savo TBM2 programinės 
įrangos versiją naudotojas gauti iš savo MAN techninės priežiūros įmonės. 

 
Kad galėtumėte naudotis „MAN Bridge“ paslaugomis, darbo vieta turi būti įrengta taip: 

• Naudojamas įrenginys su interneto prieiga, pvz., kompiuteris (RIO jo nesuteikia) su „Windows 7“ 
arba naujesne operacine sistema. 

• Interneto naršyklė (naudojimui rekomenduojame naudoti naujausią šių naršyklių versiją: „Google 
Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Microsoft Internet Explorer“, „Microsoft Edge“. Naudojant kitas 
naršykles, negalime garantuoti neriboto funkcionalumo). 

 
Kita 
 
Kad paslauga pradėtų galioti, būtina, kad transporto priemonė būtų pasiekiama radijo ryšiu reikiamai 
konfigūracijai atlikti. Keliapakopis sistemos perjungimas rankiniu būdu gali užtrukti kelias dienas. 
 


