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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Tjenestebeskrivelse MAN Bridge 
 

Generell informasjon 
 
MAN Bridge er den kostnadpliktige grunnpakken for MAN-lastebiler med Telematikkmodul 2 (TBM2). Den 
oppsummerer viktige grunnleggende elementer for en enkel start på RIO-plattformen og er grunnlaget for 
videre tjenester. Ytterligere tjenester kan legges til i Marketplace mot et gebyr. 
 
Viktig merknad: Før kjøp av produktet må brukeren kontrollere sine aktuelle grensesnitt-tilkoblinger 
(API). Eksterne systemer / tredjepartssystemer som f.eks. logistikkprogramvare eller egenutviklet 
programvare er koblet til MAN TeleMatics-plattformen via API-ene; hvis et API-grensesnitt ikke er 
kompatibelt, er det fare for at forbindelsen til de eksterne systemene / tredjepartssystemene ikke 
lenger kan opprettes. MAN Truck & Bus SE påtar seg intet ansvar og ingen kostnader for nødvendige 
grensesnittilpasninger hos kunden. 
 
Tjenesteoversikt 
 
Etter at kjøretøyene i vognparken er lagt til i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten 
MAN Bridge har blitt kjøpt for disse kjøretøyene via Marketplace, kan følgende tjenester brukes i MAN 
Bridge: 
 

funksjonalitet MAN Lastebil  
med TBM2 

Adressesøk X 

Kjøretøyidentifikasjon X 

Førerens identifikasjon (forutsetning: digital fartskriver) X 

Aktuell kjøretøyposisjon alle 5 minutter X 

Enkel kjørehistorikk X 

Enkel bruksanalyse basert på kjøretøy X 

Datahistorikk 10 dager tilbake i tid for monitoren for vognparken (unntatt 
gjeldende dag) X 

Datahistorikk 25 måneder tilbake i tid for monitoren for vognparken og 
bruksanalysen (unntatt gjeldende dag) X 

Gjennomsnittlig rekkevidde og forbruk X 

CO2-utslipp X 

Gjennomsnittlig forbruk X 

Forbruk X 
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Driftstid, motor X 

Kjøretid X 

Stillstandstid X 

Kjørestrekning X 

Gjennomsnittlig totalvekt X 

Gjennomsnittlig hastighet X 

Bruksdager X 

Avgangskontroll maksimalt 30 dager tilbake i tid i forbindelse med MAN 
Driver App (*kun for bruk av kunder i Europa) X 

Nedlasting av avgangskontroller i PDF-format (*kun for bruk av kunder i 
Europa) X 

 
*Avgangskontroll er ikke tilgjengelig for kunder i Latin-Amerika. 
 
 
Viktig merknad: Konsekvenser av å bytte fra MAN TeleMatics-systemet til MAN Bridge 
 
MAN TeleMatics-funksjonene og -grensesnittene kan etter aktivering av MAN Bridge ikke lenger bru-
kes (bl.a. MAN TeleMatics Client, vedlikeholdsportal, MAN TeleMatics-app, datagrensesnittet). De 
(digitale) tjenesteytelsene i MAN ServiceCare og i eventuelt eksisterende vedlikeholdsavtaler omfat-
tes ikke av MAN Bridge. For bruk av ServiceCare M kan det muligens oppstå ytterligere kostnader 
som vil være synlige for brukeren i Marketplace. 
 
Ingen historiske MAN TeleMatics-data vil bli overført til den nye RIO-plattformen eller i MAN T&B-
tjenester. 
 
Det kan være avvik i datakvalitet, tilgjengelighet av data, overføringsforhold samt i funksjonsom-
fanget til den aktuelle tjenesten, sammenlignet med drift av tjenesten med en RIO-boks (se tjenes-
tebeskrivelsen for den aktuelle tjenesten). 
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Tekniske forutsetninger 
 
For å kunne bruke MAN Bridge må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte: 

• MAN lastebil med TBM2 montert som standard eller ettermontert i henhold til MAN TI (teknisk in-
formasjon). Tilgjengeliggjøring av TBM2 er ikke del av denne tjeneste-GFB. 

• TBM2-programvareversjon 3.2 eller nyere. Informasjon om programvareversjonen til TBM2 mottar 
brukeren fra hans MAN servicebedrift. 

 
For å kunne bruke MAN Bridge må arbeidsplassen være utstyrt på følgende måte: 

• Bruk av en Internett-aktivert terminal, f.eks. datamaskin (leveres ikke av RIO) med Windows 7 eller 
nyere operativsystem. 

• Nettleser (vi anbefaler å bruke den siste versjonen av følgende nettlesere: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Vi kan ikke garantere funksjonalitet uten be-
grensninger ved bruk av andre nettlesere). 

 
Annet 
 
For tjenestenes ikrafttredelse er det nødvendig at kjøretøyet er tilgjengelig for den nødvendige konfigura-
sjonen via en radiolink. Det manuelle systembyttet på flere nivåer kan ta flere arbeidsdager. 
 


