
 
 
 

Versão: 01.09.2020 Versão 1/1  1 

 

MAN Truck & Bus SE 
 

 

Descrição dos serviços do MAN Bridge 
 

Informações gerais 
 
MAN Bridge é o pacote básico, com custos associados, para camiões MAN com módulo de telemática de 
bordo 2 (TBM2). Este resume os elementos básicos importantes para uma inicialização fácil na plataforma 
RIO e constitui a base para outros serviços. Os serviços avançados podem ser adicionalmente contratados, 
com custos associados, no Marketplace. 
 
Indicação importante: O utilizador deve verificar as respetivas ligações a interfaces (API) atuais an-
tes da compra do produto. Os sistemas externos/de terceiros como, por exemplo, o software de 
logística ou os desenvolvimentos automáticos estão ligados à plataforma MAN TeleMatics através 
da API; em caso de interface API incompatível, existe o perigo de que não seja possível continuar a 
estabelecer a ligação aos sistemas externos/de terceiros. A MAN Truck & Bus SE não se responsa-
biliza nem assume qualquer despesa dos ajustes necessários da interface efetuados pelo cliente. 
 
Síntese dos serviços 
 
Após a criação dos perfis dos veículos da frota na área de administração RIO na plataforma RIO e após a 
compra do serviço MAN Bridge para estes veículos, através do Marketplace, poderá utilizar os seguintes 
serviços do MAN Bridge: 
 

Funcionalidade Camião MAN  
com TBM2 

Pesquisa de endereços X 

Identificação do veículo X 

Identificação do condutor (pré-requisito: tacógrafo digital) X 

Posição do veículo atualizada a cada 5 minutos X 

Histórico de viagens simples X 

Análise de desempenho simples no que respeita aos veículos X 

10 dias de histórico de dados no passado para o monitor de frotas (ex-
ceto o dia atual) X 

25 meses de histórico de dados no passado para a análise de desem-
penho (exceto o dia atual) X 

Faixa média de consumo total X 

Emissão de CO2 X 

Consumo total médio X 

Consumo total X 
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Tempo de funcionamento do motor X 

Tempo de viagem X 

Tempo de paragem X 

Trajeto X 

Peso total médio X 

Velocidade média X 

Dias de utilização X 

Controlo de arranque para no máximo 30 dias no passado em combi-
nação com a aplicação MAN Driver (*utilização para clientes na Eu-
ropa) 

X 

Download do controlo de arranque em formato PDF (*utilização para 
clientes na Europa) X 

 
*O controlo de arranque não está disponível para clientes da América Latina. 
 
 
Indicação importante: Consequências da mudança do sistema MAN TeleMatics para MAN Bridge 
 
Após a ativação do MAN Bridge, deixa de ser possível utilizar as funções e interfaces do MAN Tele-
Matics (entre outros, o cliente do MAN TeleMatics, o portal de dados de manutenção, a aplicação 
MAN TeleMatics, a interface de dados). O volume de serviços (digitais) do MAN ServiceCare e os 
contratos de manutenção existentes não estão incluídos no MAN Bridge. Podem existir custos adi-
cionais associados à utilização do ServiceCare M que os utilizadores podem consultar no Mar-
ketplace. 
 
Não é possível importar dados históricos do MAN TeleMatics para a nova plataforma RIO ou para 
os serviços MAN T&B. 
 
Existem desvios na qualidade e disponibilidade dos dados, no comportamento de transmissão e 
também nas funcionalidades do respetivo serviço em comparação com a operação do serviço com 
uma RIO Box (ver descrição do respetivo serviço). 
  



 

Versão: 01.09.2020 Versão 1/1  3 

 

MAN Truck & Bus SE 
 
Pré-requisitos técnicos 
 
Para poder usar MAN Bridge, os veículos têm de estar equipados da seguinte forma: 

• Camião MAN com TBM2, montado de série ou equipado posteriormente de acordo com MAN TI 
(Informação técnica). Disponibilização do TBM2 não faz parte dos TCG dos serviços. 

• Versão de software do TBM2 3.2 ou mais recente. O utilizador pode informar-se a respeito da 
versão de software do seu TBM2 junto do serviço de assistência MAN. 

 
Para poder usar MAN Bridge, o local de trabalho tem de estar equipado da seguinte forma: 

• Utilização de um equipamento terminal apto para Internet, p. ex. computador (não é disponibilizado 
por RIO) com o sistema operativo Windows 7 ou mais recente. 

• Internet Browser (para a utilização recomendamos a versão mais atual dos seguintes Browsers: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Na utilização de ou-
tros Browsers não podemos garantir uma funcionalidade sem limitações). 

 
Outros 
 
Para implementar o serviço, o veículo tem de estar acessível através de uma ligação radioelétrica para a 
configuração necessária. A comutação de vários níveis manual do sistema pode demorar vários dias de 
trabalho. 
 


