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MAN Truck & Bus SE 
 

 

MAN Bridge pakalpojumu apraksts 
 

Vispārīga informācija 
 
MAN Bridge ir maksas pamatpakotne, kas ir paredzēta MAN kravas automašīnām ar telemātikas borta 
moduli 2 (TBM2). Tajā ir apkopoti būtiski pamatelementi, lai atvieglotu lietošanas sākšanu RIO platformā, 
un uz tās balstās arī citi pakalpojumi. Tirdzniecības vietā Marketplace par maksu ir pieejami papildu 
pakalpojumi. 
 
Svarīgs norādījums: pirms produkta iegādes Lietotājam jāpārbauda pašreizējie saskarņu pieslēgumi 
(API). Izmantojot API, pie MAN TeleMatics platformas tiek pieslēgtas citas sistēmas/trešo pušu 
sistēmas, piemēram, loģistikas programmatūras vai uzņēmuma izstrādātie jaunumi; ja API saskarne 
nav saderīga, pastāv risks, ka savienojumu ar citām sistēmām/trešo pušu sistēmām vairs nevarēs 
izveidot. MAN Truck & Bus SE neuzņemas nekādu atbildību un nesedz izmaksas, kas ir saistītas ar 
klienta saskarņu vajadzīgo pielāgošanu. 
 
Pakalpojumu pārskats 
 
Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un šiem 
transportlīdzekļiem tirdzniecības vietā Marketplace ir iegādāta MAN Bridge pakalpojumu pakotne, var 
izmantot tālāk norādītos MAN Bridge pakalpojumus. 
 

Funkcija MAN kravas automašīna 
ar TBM2 

Adrešu meklēšana X 

Transportlīdzekļa identifikācija X 

Vadītāja identifikācija (priekšnoteikums: digitālais tahogrāfs) X 

Pašreizējā transportlīdzekļa atrašanās vieta 5 minūšu intervālā X 

Vienkārša braucienu vēsture X 

Vienkārša izmantošanas analīze attiecībā uz transportlīdzekļiem X 

Datu vēsture par pēdējām 10 dienām autoparka monitoram (izņemot 
pašreizējo dienu) X 

Datu vēsture par pēdējiem 25 mēnešiem izmantošanas analīzei 
(izņemot pašreizējo dienu) X 

Vidējais izmantošanas patēriņa diapazons X 

CO2 emisija X 

Vidējais izmantošanas patēriņš X 

Izmantošanas patēriņš X 
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Dzinēja darbības laiks X 

Braukšanas laiks X 

Stāvlaiks X 

Nobrauktais attālums X 

Vidējā pilnā masa X 

Vidējais ātrums X 

Izmantošanas dienas X 

Izbraukšanas kontrole par maksimāli 30 dienām pagātnē kopā ar MAN 
Driver lietotni (*izmantošana klientiem Eiropā) X 

Izbraukšanas kontroles lejupielāde PDF formātā (*izmantošana 
klientiem Eiropā) X 

 
*Izbraukšanas kontrole nav pieejama klientiem no Latīņamerikas. 
 
 
Svarīgs norādījums: tālāk minētas sekas maiņai no MAN TeleMatics sistēmas uz MAN Bridge. 
 
MAN TeleMatics funkcijas un saskarnes pēc MAN Bridge aktivizācijas vairs nevar izmantot (ieskaitot 
MAN TeleMatics Client, apkopes datu portālu, MAN TeleMatics App, datu saskarni). 
MAN ServiceCare (digitālais) pakalpojuma apjoms un apkopes līgumi, ja tādi ir noslēgti, nav iekļauti 
MAN Bridge. Iespējams, ka ServiceCare M lietošanas laikā var rasties arī citas izmaksas, kuras 
Lietotājs var apskatīt tirdzniecības vietā Marketplace. 
 
Jaunajā RIO platformā vai MAN T&B pakalpojumos netiek pārņemti MAN TeleMatics vēstures dati. 
 
Pastāv attiecīgā pakalpojuma datu kvalitātes, datu pieejamības, sūtīšanas procesa, kā arī funkciju 
apjoma atšķirības salīdzinājumā ar pakalpojuma darbību ar RIO Box (skatīt attiecīgā pakalpojuma 
aprakstu). 
  



 

Dokuments sagatavots: 01.09.2020. Versija 1/1  3 

 

MAN Truck & Bus SE 
 
Tehniskās prasības 
 
Lai varētu izmantot MAN Bridge, transportlīdzekļos ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam. 

• MAN kravas automašīna ar TBM2, kas ir iebūvēts sērijveidā vai vēlāk atbilstīgi MAN TI (Tehniskā 
informācija). TBM2 nodrošināšana nav noteikta Pakalpojumu vispārīgajos noteikumos. 

• TBM2 programmatūras versija 3.2 vai jaunāka. Informāciju par sava TBM2 programmatūras versiju 
lietotājs var iegūt MAN servisa uzņēmumā. 

 
Lai varētu izmantot MAN Bridge, darba vietā ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam. 

• Galiekārta, piem., dators (nenodrošina RIO) ar interneta pieslēgumu un operētājsistēmu Windows 7 
vai jaunāku versiju. 

• Interneta pārlūkprogramma (Lietošanai iesakām šādu pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ja tiek izmantotas citas 
pārlūkprogrammas, mēs nevaram garantēt, ka visas funkcijas darbosies bez ierobežojumiem.). 

 
Citi noteikumi 
 
Lai pakalpojums varētu stāties spēkā, ir jāveic konfigurācija un transportlīdzeklim attiecīgi ir jābūt 
sasniedzamam, izmantojot radiosakarus. Vairākposmu manuāla sistēmas pārslēgšana var ilgt vairākas 
dienas. 
 


