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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Descrierea serviciilor MAN Bridge 
 

Informaţii generale 
 
MAN Bridge este un pachet de bază cu taxă pentru autocamioanele MAN cu modul de bord Telematic 2 
(TBM2). Acesta cuprinde elemente de bază importante pentru un început facil pe platforma RIO şi reprezintă 
baza pentru alte servicii. Serviciile suplimentare se pot rezerva cu taxă în Marketplace. 
 
Indicaţie importantă: Înainte de achiziţionarea produsului, utilizatorul trebuie să verifice conexiunile 
de interfaţă curente (API). Prin API, sistemele externe/sistemele Third-Party, ca de exemplu, software 
de logistică sau software proprietar, sunt conectate la platforma MAN TeleMatics; în cazul unei 
interfeţe API incompatibile, există riscul de a nu se mai putea stabili conexiunea cu sistemele 
externe/sistemele Third Party. MAN Truck & Bus SE nu îşi asumă răspunderea şi costurile pentru 
ajustările de interfaţă pe care clientul trebuie să le efectueze. 
 
Prezentare generală a serviciului 
 
După ce vehiculele flotei au fost înregistrate în zona de administrare RIO de pe platforma RIO şi după 
achiziţionarea serviciului MAN Bridge pentru aceste vehicule prin intermediul Marketplace, pot fi utilizate 
următoarele servicii oferite de MAN Bridge: 
 

Funcţionalitate Camion MAN  
cu TBM2 

Căutare adresă X 

Identificarea autovehiculului X 

Identificarea şoferului (condiţie: tahograf digital) X 

Poziţia curentă a autovehiculului actualizată la fiecare 5 minute X 

Istoric simplu al curselor X 

Analiza simplă a utilizării vehiculelor X 

Istoricul datelor din ultimele 10 zile pentru monitorul de flotă (cu 
excepţia zilei curente) X 

Istoricul datelor din ultimele 25 zile pentru monitorul de flotă şi analiza 
utilizării (cu excepţia zilei curente) X 

Intervalul mediu al consumului la operare X 

Emisii CO2 X 

Consum mediu la operare X 

Consum la operare X 
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Timpul de funcţionare a motorului X 

Timp de deplasare X 

Perioadă de staţionare X 

Distanţă de deplasare X 

Greutatea totală medie X 

Viteză medie X 

Zile lucrătoare X 

Controlul pornirii pentru ultimele 30 de zile maxim, în legătură cu MAN 
Driver App (*utilizat de către clienţii din Europa) X 

Descărcaţi controlul pornirii în format PDF (*utilizat de către clienţii din 
Europa) X 

 
* Controlul pornirii nu este disponibil pentru clienţii din America Latină. 
 
 
Indicaţie importantă: Consecinţele trecerii de la sistemul MAN TeleMatics la MAN Bridge 
 
Funcţiile MAN TeleMatics şi interfeţele nu mai pot fi utilizate după activarea serviciului MAN Bridge 
(inclusiv MAN TeleMatics Client, portalul cu date de întreţinere, aplicaţia MAN TeleMatics, interfaţa 
de date). MAN Bridge nu include sfera de acoperire (digitală) a serviciilor MAN ServiceCare şi orice 
alte contracte de întreţinere. Utilizarea serviciului ServiceCare M poate include costuri suplimentare, 
pe care utilizatorul le poate vizualiza pe Marketplace. 
 
Datele din istoricul MAN TeleMatics nu se transferă la noua platformă RIO sau la serviciile MAN T&B. 
 
Există abateri în ceea ce priveşte calitatea datelor, disponibilitatea datelor, comportamentul de 
expediere, precum şi în materie de funcţionalitate a serviciului respectiv, în comparaţie cu utilizarea 
serviciului cu RIO Box (consultaţi descrierea serviciului respectiv). 
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Condiţii tehnice 
 
Pentru a putea utiliza MAN Bridge, vehiculul trebuie să fie dotat după cum urmează: 

• Autocamion MAN cu TBM2, montat în serie sau prin dotare ulterioară, în conformitate cu MAN TI 
(informaţie tehnică). Punerea la dispoziţie a TBM2 nu este parte componentă a TCGA pentru 
servicii. 

• Versiune software TBM2 3.2 sau mai recentă. Utilizatorul obţine informaţii cu privire la versiunea 
software a TBM2, de la propria unitate service MAN. 

 
Pentru a putea utiliza MAN Bridge, staţia de lucru trebuie să fie dotată după cum urmează: 

• utilizarea unui terminal, de ex. computer (nu este pus la dispoziţie de către RIO), având sistem de 
operare Windows 7 sau mai nou şi acces la internet. 

• Browser de internet (recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. În cazul folosirii altor 
browsere, nu putem garanta funcţionarea neproblematică). 

 
Alte menţiuni 
 
În vederea activării serviciului este necesar ca, pentru configurarea necesară, autovehiculul să fie apelabil 
prin intermediul unei conexiuni prin unde radio. Comutarea manuală, în mai multe trepte, a sistemului 
poate necesita mai multe zile. 
 


