
 
 
 

Stav: 01. 09. 2020 verzia 1/1  1 

 

MAN Truck & Bus SE 
 

 

Popis služieb MAN Bridge 
 

Všeobecné informácie 
 
MAN Bridge je spoplatnený balík pre nákladné autá MAN s telematickým palubným modulom 2 (TBM2). 
Zahŕňa dôležité základné elementy pre jednoduché spustenie platformy RIO a je základom pre ďalšie 
služby. Ďalšie služby si môžete za poplatok objednať na Marketplace. 
 
Dôležité upozornenie: Používateľ musí pred kúpou produktu skontrolovať svoje aktuálne pripojenia 
rozhraní (API). Cez API sú na MAN TeleMatics pripojené externé systémy/systémy tretej strany, ako 
napr. logistický softvér alebo vlastné aplikácie; v prípade nekompatibilného rozhrania API hrozí, že 
už nebude možné nadviazať spojenie s externými systémami/systémami tretej strany. MAN Truck & 
Bus SE neručí za potrebné prispôsobenia rozhrania na strane zákazníka a neuhrádza ich. 
 
Prehľad služieb 
 
Potom ako sa na RIO platforme zadajú vozidlá autoparku v poli RIO administrácia a po zakúpení služby 
MAN Bridge pre tieto vozidlá na marketplace sa môžu využívať nasledujúce služby MAN Bridge: 
 

Funkcie MAN Truck s TBM2 

Vyhľadanie adresy X 

Identifikácia vozidla X 

Identifikácia vodiča (predpoklad: digitálny tachograf) X 

Aktuálna poloha vozidla každých 5 minút X 

Jednoduchá história jázd X 

Jednoduchá analýza používania vzťahujúca sa na vozidlá X 

10-denná história údajov pre monitorovanie vozového parku (okrem 
aktuálneho dňa) X 

25-mesačná história údajov pre analýzu nasadenia (okrem aktuálneho 
dňa) X 

Ø Dojazd pri spotrebe počas používania X 

Emisie CO2 X 

Ø Spotreba pri používaní X 

Spotreba pri používaní X 

 
 

Prevádzková doba motora X 
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Doba jazdy X 

Životnosť X 

Jazdná dráha X 

Priemerná celková hmotnosť X 

Priemerná rýchlosť X 

Dni používania X 

Kontrola odjazdov maximálne 30 dní dozadu v spojení s aplikáciou 
MAN Driver App (*použitie pre zákazníkov v Európe) X 

Stiahnutie kontroly odjazdov vo formáte PDF (*použitie pre zákazníkov 
v Európe) X 

 
*Kontrola odjazdov nie je dostupná pre zákazníkov z Latinskej Ameriky. 
 
 
Dôležité upozornenie: Následky zmeny zo systému MAN TeleMatics na MAN Bridge 
 
Funkcie MAN TeleMatics a rozhrania sa už nebudú dať po aktivovaní služby MAN Bridge využívať 
(napr. MAN TeleMatics Client, portál údajov o údržbe, MAN TeleMatics App, dátové rozhranie). 
Rozsahy (digitálnych) služieb MAN ServiceCare a prípadne existujúcich zmlúv o údržbe nie sú 
obsiahnuté v MAN Bridge. Pri používaní ServiceCare M môžu vzniknúť ďalšie náklady, ktoré si 
používateľ môže pozrieť v Marketplace. 
 
Do novej platformy RIO alebo služby MAN T&B sa neprevezmú žiadne historické údaje MAN 
TeleMatics. 
 
V kvalite údajov, ich dostupnosti, správaní odosielateľa ako aj rozsahu funkcií konkrétnej služby sa 
môžu v porovnaní s prevádzkovaním služby s boxu RIO vyskytnúť odchýlky (pozri popis konkrétnej 
služby). 
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MAN Truck & Bus SE 
 
Technické predpoklady 
 
Na používanie MAN Bridge musia byť vozidlá vybavené nasledovne: 

• Vozidlo MAN s TBM2, sériovo zabudovaným alebo dodatočne namontovaným podľa MAN TI 
(Technická informácia). Poskytnutie TBM2 nie je súčasťou VOP pre poskytovanie služieb. 

• Softvér TBM2 verzie 3.2 alebo novšej. Informácie o verzii softvéru svojho TBM2 získa užívateľ vo 
svojom servise MAN. 

 
Aby ste mohli využívať službu MAN Bridge, vaše pracovisko musí mať nasledujúce vybavenie: 

• koncové zariadenie s možnosťou pripojenia na internet, napr. počítač (RIO ho neposkytuje) s 
operačným systémom Windows 7 alebo novším. 

• Internetový prehliadač (odporúčame používať aktuálnu verziu nasledujúcich prehliadačov: Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Pri použití iných prehliadačov 
nemôžeme zaručiť neobmedzenú funkčnosť). 

 
Ostatné 
 
Pre nadobudnutie platnosti služby je potrebné, aby bolo vozidlo dostupné pre požadovanú konfiguráciu 
prostredníctvom rádiového spojenia. Viacstupňové manuálne prepnutie systému môže trvať niekoľko 
pracovných dní. 
 


