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Περιγραφή παροχής MAN Now 
 
 

Γενικές πληροφορίες  
 

Το MAN Now είναι μια υπηρεσία για τη βελτιστοποίηση του οχήματος με την εγκατάσταση εκ των υστέρων 

τοποθετήσεων μέσω σημείου υποστήριξης MAN ή με τη μετάδοση χαρακτηριστικών μέσω κινητού διαδικτύου 

(Over-The-Air). Το Man Now αναλύει την τεχνική κατάσταση του οχήματος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και 

το συγκρίνει με τα κριτήρια συμβατότητας των εκ των υστέρων τοποθετήσεων και των χαρακτηριστικών. Το 

χαρτοφυλάκιο εκ των υστέρων τοποθετήσεων και χαρακτηριστικών του Man Now επεκτείνεται συνεχώς. Μόνο τα 

οχήματα της νέας Γενιάς Φορτηγών (από το έτος μοντέλου 2020) είναι τεχνικά σε θέση να μεταφέρουν 

χαρακτηριστικά. Για άλλα οχήματα διατίθενται αποκλειστικά εκ των υστέρων τοποθετήσεις.  

 

Σημαντική υπόδειξη: 

 

Το MAN Now είναι διαθέσιμο μόνο για φορτηγά μάρκας ΜΑΝ που έχουν εγκατεστημένα ένα RIO-Box (Μονάδα 

τηλεματικής οχήματος (TBM) 3).  

 

Η ένδειξη των εκ των υστέρων τοποθετήσεων και των χαρακτηριστικών για ένα συγκεκριμένο όχημα στο MAN 

Now βασίζεται στα δεδομένα παραγωγής του αντίστοιχου οχήματος. Εάν η τεχνική κατάσταση του οχήματος έχει 

μεταβληθεί σε σύγκριση με την κατάσταση παραγωγής, οι εκ των υστέρων τοποθετήσεις και τα χαρακτηριστικά 

δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο εν λόγω όχημα, παρά την εμφάνιση και την παραγγελία στο MAN Now. 

 
 

Εθνική διαθεσιμότητα για το MAN Now 
 

Προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας MAN Now είναι ο πελάτης να έχει την εταιρική του έδρα σε μία από τις 

ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Αυστρία, Πολωνία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία ή 

Κύπρος.  

 
 

Χρηστικότητα του MAN Now 
 

Η υπηρεσία MAN Now διατίθεται στον πελάτη αμέσως μετά την εγγραφή στην πλατφόρμα RIO. Δεν απαιτείται 

ξεχωριστή ενεργοποίηση.  

 
 

Απενεργοποίηση του MAN Now 
 

Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας MAN Now στην πλατφόρμα RIO γίνεται από τον χρήστη.  
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Έκταση παροχής MAN Now 
 

Οι ακόλουθες υπηρεσίες MAN Now μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

 
- Δοκιμή διαθέσιμων εκ των υστέρων τοποθετήσεων και χαρακτηριστικών με βάση την τεχνική κατάσταση 

του οχήματος μετά την παραγωγή 

- Λεπτομερής περιγραφή οφέλους των επιμέρους εκ των υστέρων τοποθετήσεων και χαρακτηριστικών 

- Συνιστώμενη τιμή λιανικής για εκ των υστέρων τοποθετήσεις ανά χώρα στο σημείο υποστήριξης σέρβις 

MAN 

- Συνιστώμενη τιμή λιανικής για χαρακτηριστικά που δύνανται να κρατηθούν μέσω του MAN Now 

- Κράτηση και πληρωμή χαρακτηριστικών (εφάπαξ αγορά ή μοντέλο συνδρομής περιόδου χωρίς αυτόματη 

ανανέωση) 

- Έναρξη μετάδοσης χαρακτηριστικών στο όχημα μέσω κινητού διαδικτύου 

- Επισκόπηση των κρατηθέντων και μεταβιβασθέντων χαρακτηριστικών ή χαρακτηριστικών που 

εκκρεμούν για μεταφορά στο όχημα 

 

Πρόσβαση στα δεδομένα έχει πέραν της MAN Truck & Bus SE και η εκάστοτε εθνική εταιρεία διανομής MAN για 

τον σκοπό της διασφάλισης ποιότητας της υπηρεσίας MAN Now. 

 
 

Τεχνικές προϋποθέσεις  
 
Για να μπορεί να γίνει χρήση του MAN Now, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: 

 
Εξοπλισμός του οχήματος MAN: 

 

- Χρήση ενός RIO Box (TBM3)–(η παροχή του οποίου δεν αποτελεί μέρος του MAN Now) 

 
Εξοπλισμός του χώρου εργασίας: 

 
- Χρήση ενός τερματικού π.χ. υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο 

- Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet (Συνιστούμε τη χρήση της επίκαιρης έκδοσης των παρακάτω 

προγραμμάτων περιήγησης: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge 

και Apple Safari. Σε περίπτωση χρήσης άλλου προγράμματος περιήγησης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 

τη λειτουργία χωρίς περιορισμούς.)  


