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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Prestatiebeschrijving MAN Bridge 
 

Algemene informatie 
 
MAN Bridge is het betaalde basispakket voor MAN vrachtwagens met Telematic Board Module 2 (TBM2). 
Het brengt belangrijke basiselementen op het RIO-platform bij elkaar voor een eenvoudige start en vormt 
de basis voor andere diensten. Verdergaande diensten kunnen op de Marketplace tegen betaling worden 
bijgeboekt. 
 
Belangrijke opmerking: de gebruiker moet vóór aankoop van het product zijn actuele interface-ver-
bindingen (API) controleren. Via de API zijn externe systemen / systemen van derden, zoals logis-
tieke software of eigen ontwikkelingen, aangesloten op het MAN TeleMatics-platform; bij een niet-
compatibele API-interface bestaat het gevaar dat de verbinding met de externe systemen / systemen 
van derden niet meer tot stand kan worden gebracht. Voor noodzakelijke aanpassingen van de in-
terface bij de klant kan MAN Truck & Bus SE niet aansprakelijk worden gesteld. Deze aanpassingen 
zijn voor eigen rekening. 
 
Prestatieoverzicht 
 
Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aange-
maakt en de dienst MAN Bridge voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende 
prestaties van MAN Bridge worden gebruikt: 
 

Functionaliteit MAN Truck  
met TBM2 

Adres zoeken X 

Voertuigidentificatie X 

Chauffeursidentificatie (voorwaarde: digitale tachograaf) X 

Actuele voertuigpositie iedere 5 minuten X 

Eenvoudige ritgeschiedenis X 

Eenvoudige gebruiksanalyse m.b.t. voertuigen X 

10 dagen gegevenshistorie voor de wagenparkmonitor (uitgezonderd 
de actuele dag) X 

25 maanden gegevenshistorie voor de gebruiksanalyse (uitgezonderd 
de actuele dag) X 

Gemiddeld operationeel verbruiksbereik X 

CO2-emissie X 

Gemiddeld operationeel verbruik X 
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Inzetverbruik X 

 
 

Motorwerkingstijd X 

Rijtijd X 

Stilstandtijd X 

Traject X 

Gemiddeld totaalgewicht X 

Gemiddelde snelheid X 

Gebruiksdagen X 

Vertrekcontrole voor maximaal 30 dagen in het verleden in combinatie 
met de MAN Driver app (*gebruik voor klanten in Europa) X 

Download van de vertrekcontrole als pdf-formaat (*gebruik voor klanten 
in Europa) X 

 
*De vertrekcontrole is niet beschikbaar voor klanten uit Latijns-Amerika. 
 
 
Belangrijke opmerking: gevolgen van een overgang van het MAN TeleMatics-systeem naar MAN 
Bridge 
 
De functies en interfaces van MAN TeleMatics kunnen na activering van MAN Bridge niet meer wor-
den gebruikt (o.a. MAN TeleMatics Client, onderhoudsgegevensportaal, MAN TeleMatics App, gege-
vensinterface). De (digitale) prestatieomvangen van MAN ServiceCare en van eventueel bestaande 
onderhoudscontracten zijn niet bij MAN Bridge inbegrepen. Voor het gebruik van ServiceCare M 
kunnen mogelijk verdere kosten ontstaan, die de gebruiker op de Marketplace kan inzien. 
 
Er worden geen historische gegevens uit MAN TeleMatics in het nieuwe RIO-platform of in diensten 
van MAN T&B overgenomen. 
 
Er zijn afwijkingen in de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens, het zendgedrag en in de 
functieomvang van de betreffende dienst in vergelijking met een gebruik van de dienst met een RIO-
Box (zie hiervoor de prestatiebeschrijving van de betreffende dienst). 
  



 

Stand: 1-9-2020 versie 1/1  3 

 

MAN Truck & Bus SE 
 
Technische voorwaarden 
 
Voor het gebruik van MAN Bridge moeten de voertuigen als volgt zijn uitgerust: 

• MAN vrachtwagens met TBM2, standaard ingebouwd of achteraf ingebouwd conform MAN TI 
(Technische Informatie). De beschikbaarstelling van de TBM2 maakt geen deel uit van de Alge-
mene voorwaarden voor dienstverlening. 

• TBM2-softwareversie 3.2 of hoger. De gebruiker kan bij zijn MAN servicebedrijf informatie verkrijgen 
over de softwareversie van zijn TBM2. 

 
Voor het gebruik van MAN Bridge moet de werkplek als volgt zijn uitgerust: 

• Gebruik van een eindapparaat met internetaansluiting, bijv. een computer (wordt door RIO niet be-
schikbaar gesteld) met besturingssysteem Windows 7 of hoger. 

• Internetbrowser (Wij raden u aan gebruik te maken van de meest actuele versie van een van de 
volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. 
Bij gebruik van andere browsers kunnen wij geen onbeperkte functionaliteit garanderen). 

 
Anders 
 
Voor de inwerkingtreding van de dienst is het nodig dat het voertuig voor de vereiste configuratie via een 
radioverbinding bereikbaar is. De handmatige systeemomschakeling in verschillende fasen kan meerdere 
werkdagen in beslag nemen. 
 


