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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Specifikacije MAN Bridge 
 

Splošne informacije 
 
MAN Bridge je osnovni paket proti plačilu za tovornjake MAN s telematskim modulom 2 (TBM2). Za lažji 
začetek na platformi RIO vključuje pomembne osnovne elemente in je osnova za nadaljnje storitve. 
Nadaljnje storitve lahko v trgovini Marketplace naročite proti plačilu. 
 
Pomembno opozorilo: Uporabnik mora pred nakupom izdelka preveriti svoje trenutne vmesniške 
povezave (API). Prek API so s platformo MAN TeleMatics povezani zunanji sistemi/sistemi tretjih 
oseb, kot so npr. logistična programska oprema ali lastni novi izdelki; v primeru nezdružljivega 
vmesnika API obstaja nevarnost, da ni več mogoče vzpostaviti povezave z zunanjimi sistemi/sistemi 
tretjih oseb. Podjetje MAN Truck & Bus SE ne prevzema nobene odgovornosti in nobenih stroškov 
za potrebne prilagoditve vmesnika. 
 
Specifikacije 
 
Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek 
trgovine Marketplace kupljena storitev MAN Bridge, lahko uporabljate naslednje storitve MAN Bridge: 
 

Funkcionalnost Tovornjak MAN s TBM2 

Iskanje naslova X 

Identifikacija vozila X 

Prepoznavanje voznika (pogoj: digitalni tahograf) X 

Trenutni položaj vozila, vsakih 5 minut, X 

Preprosta zgodovina vožnje X 

Preprosta analiza učinkovitosti, ki se nanaša na vozila X 

10-dnevna zgodovina podatkov v preteklosti za monitor voznega parka 
(z izjemo tekočega dne) X 

25-mesečna zgodovina podatkov v preteklosti za analizo uporabe (z 
izjemo tekočega dne) X 

Povprečen doseg porabe pri uporabi X 

Emisija CO2 X 

Povprečna poraba pri uporabi X 

Poraba pri uporabi X 
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Čas delovanja motorja X 

Čas vožnje X 

Čas mirovanja X 

Pot X 

Povprečna skupna teža X 

Povprečna hitrost X 

Dnevi uporabe X 

Nadzor odhodov za največ 30 dni v preteklosti, v zvezi z aplikacijo MAN 
Driver (*uporaba za stranke v Evropi) X 

Prenos nadzora odhodov v formatu PDF (*uporaba samo za stranke v 
Evropi) X 

 
*Nadzor odhodov ni na voljo za stranke iz Latinske Amerike. 
 
 
Pomembno opozorilo: Posledice prehoda s sistema MAN TeleMatics na storitev MAN Bridge 
 
Funkcij in vmesnikov storitve MAN TeleMatics po aktiviranju storitve MAN Bridge ni več mogoče 
uporabljati (med drugim odjemalca MAN TeleMatics, portala s podatki o vzdrževanju, aplikacije MAN 
TeleMatics, podatkovnega vmesnika). Vsi (digitalni) obsegi funkcij storitve MAN ServiceCare in 
morebiti sklenjenih pogodb o vzdrževanju niso vključeni v storitev MAN Bridge. Pri uporabi storitev 
ServiceCare M lahko morda nastanejo dodatni stroški, ki jih lahko uporabnik vidi v trgovini 
Marketplace. 
 
V novo platformo RIO ali storitve podjetja MAN T&B se ne prevzamejo nobeni prejšnji podatki iz 
storitve MAN TeleMatics. 
 
Možna so odstopanja v kakovosti in razpoložljivosti podatkov, vedenju pri pošiljanju ter obsegu 
funkcij posamezne storitve v primerjavi z delovanjem storitve z RIO-Box (za to glejte specifikacije 
posamezne storitve). 
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Tehnični pogoji 
 
Za uporabo storitve MAN Bridge morajo biti vozila opremljena, kot sledi: 

• Tovornjak MAN s serijsko vgrajenim modulom TBM2 ali dodatno opremljen po Tehničnih 
informacijah MAN. Zagotavljanje modula TBM2 ni del SPP storitev. 

• Različica programske opreme TBM2 3.2 ali novejša. Informacije o različici programske opreme 
svojega TBM2 uporabnik prejme na MAN servisnem obratu. 

 
Za uporabo storitve MAN Bridge mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi: 

• Uporaba končne naprave, ki se lahko poveže z internetom, npr. računalnika (ga ne zagotovi RIO), 
z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim. 

• Spletni brskalnik (za uporabo priporočamo najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. V primeru uporabe 
drugih brskalnikov ne moremo zagotoviti neomejene funkcionalnosti.) 

 
Drugo 
 
Za začetek veljavnosti storitve mora biti vozilo za potrebno konfiguracijo dosegljivo prek radijske 
povezave. Večstopenjsko ročno preklapljanje sistema lahko traja več dni. 
 


