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Produktspecifikation för MAN Bridge 
 

Allmän information 
 
MAN Bridge är ett avgiftsbelagt baspaket för MAN-lastbilar med telematikmodul 2 (TBM2). I det här paketet 
har vi slagit ihop viktiga grundelement på RIO-plattformen för en enklare start. Till baspaketet kan sedan 
ytterligare tjänster läggas till. Mot en avgift kan man beställa till flera tjänster på Marketplace. 
 
Viktig anvisning: Användaren måste kontrollera sina befintliga gränssnittsanslutning (API). Externa 
system/system från tredje part, som t.ex. logistikprogram eller egenutvecklade program, ansluts via 
MAN TeleMatics-plattformen. Om API-gränssnittet inte är kompatibelt finns det en risk för att anslut-
ningen till externa system/system från tredje part inte längre kan upprättas. MAN Truck & Bus AG 
åtar sig inget ansvar eller kostnader för nödvändiga gränssnittsanpassningar hos kunden. 
 
Produktöversikt 
 
Efter att man har placerat fordonen från fordonsparken i RIO-administratörsfältet på RIO-plattformen samt 
när MAN Bridge-tjänsten för dessa fordon har köpts på Marketplace, kan följande specifikationer från 
MAN Bridge användas: 
 

funktioner MAN Latbil  
med TBM2 

Adressökning X 

Fordonsidentifiering X 

Föraridentifiering (förutsättning: digital färdskrivare) X 

Aktuell fordonsposition var 5:e minut X 

Enkel körhistorik X 

Enkel användaranalys för fordon X 

Datahistorik 10 dagar bakåt i tiden för fordonsparksskärmen (den aktu-
ella dagen inte inräknad) X 

Datahistorik 25 månader bakåt i tiden för användningsanalysen (aktu-
ella dagen inte inräknad) X 

Genomsnittlig räckvidd för förbrukning vid användning X 

CO2-utsläpp X 

Genomsnittlig förbrukning vid användning X 

Förbrukning vid användning X 
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Motordrifttid X 

Körtid X 

Stilleståndstid X 

Körsträcka X 

Genomsnittlig totalvikt X 

Genomsnittlig hastighet X 

Arbetsdagar X 

Kontroll före avfärd för maximalt 30 dagar bakåt i tiden tillsammans 
med appen MAN Driver (*användning för kunder i Europa) X 

Nedladdning av kontrollen före avfärd som PDF-format (*användning 
för kunder i Europa) X 

 
*Kontrollen före avfärd är inte tillgänglig för kunder från Latinamerika. 
 
 
Viktig anvisning: Efter ett byte från MAN TeleMatics System till MAN Bridge 
 
MAN TeleMatics-funktioner och -gränssnitt kan efter aktivering av MAN Bridge inte längre användas 
(d.v.s. MAN TeleMatics Client, underhållsdataportal, MAN TeleMatics-appen, Datagränssnitt). Om-
fattningen (digitala) av tjänster från MAN ServiceCare och från eventuella befintliga underhållsavtal 
omfattas inte av MAN Bridge. För användning av ServiceCare M kan ytterligare kostnader tillkomma, 
vilka användaren kan se på Marketplace. 
 
Ingen historik för MAN TeleMatics-data överförs till den nya RIO-plattformen eller till MAN T&B-
tjänster. 
 
Det förekommer skillnader när det gäller datakvalitet, datatillgänglighet, sändningsbeteende samt 
funktionsomfattning för respektive tjänst jämfört med om tjänsten används med en RIO-box (se pro-
duktspecifikation för respektive tjänst). 
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Tekniska krav 
 
För att kunna använda MAN Bridge måste fordonen vara utrustade med följande: 

• MAN-lastbil med TBM2, monterad som standard eller eftermonterad enligt MAN TI (Teknisk inform-
ation). Tillhandahållande av TBM2 ingår inte i tjänstevillkoren. 

• TBM2-programvaruversion 3.2 eller nyare. Användaren kan få information om programvaruversion 
för TBM2 från sin MAN-serviceföretag. 

 
För att man ska kunna använda MAN Bridge måste arbetsplatsen vara utrustad med följande: 

• Terminal med internetanslutning, t.ex. en dator (tillhandahålls inte av RIO) med operativsystemet 
Windows 7 eller senare. 

• Webbläsare (för användningen rekommenderar vi den senaste versionen av följande webbläsare: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer eller Microsoft Edge. Om andra webb-
läsare används kan vi inte garantera obegränsad funktionalitet). 

 
Övrigt 
 
För att tjänsten ska aktiveras är det nödvändigt att fordonet kan nås via en radioanslutning, då denna 
krävs för konfigurationen. Det kan ta flera dagar att genomföra en manuell systemväxling i flera steg. 
 


