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MAN Now pakalpojumu apraksts 
 
 

Vispārīga informācija  
 

MAN Now ir pakalpojums transportlīdzekļa optimizēšanai, kas tiek realizēta, MAN atbalsta punktā veicot 

jauninājumu instalēšanu vai funkciju pārsūtīšanu, izmantojot mobilo internetu (Over-The-Air). MAN Now analizē 

transportlīdzekļa tehnisko stāvokli ražošanas brīdī un salīdzina to ar jauninājumu un funkciju saderības kritērijiem. 

MAN Now nepārtraukti paplašina jauninājumu un funkciju portfeli. Tikai jaunākās paaudzes kravas automašīnas 

(no 2020. modeļa izgatavošanas gada) ir tehniski gatavas saņemt sūtītās funkcijas. Pārējiem transportlīdzekļiem 

ir pieejami tikai jauninājumi.  

 

Svarīgs norādījums 

 

MAN Now ir pieejams tikai tām MAN kravas automašīnām, kurās ir iebūvēts RIO Box (telemātikas borta modulis 

(TBM) 3).  

 

MAN Now redzamie jauninājumi un funkcijas konkrētam transportlīdzeklim ir balstīti uz attiecīgā transportlīdzekļa 

ražošanas datiem. Ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis ir mainīts un vairs neatbilst ražošanas stāvoklim, 

jauninājumi un funkcijas var nebūt iespējams ielādēt transportlīdzeklī, lai gan tie ir redzami un pasūtāmi 

MAN Now. 

 
 

MAN Now pieejamība konkrētās valstīs 
 

Lai varētu izmantot MAN Now pakalpojumu, klienta uzņēmumam jāatrodas kādā no šīm valstīm: Austrija, Beļģija, 

Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Lielbritānija, 

Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, 

Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija.  

 
 

MAN Now lietošanas priekšnoteikumi 
 

MAN Now pakalpojums Lietotājam ir pieejams uzreiz pēc reģistrēšanās RIO platformā. Atsevišķa aktivizēšana 

nav vajadzīga.  

 
 

MAN Now deaktivizēšana 
 

MAN Now pakalpojumu Lietotājs var deaktivizēt RIO platformā.  
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MAN Now pakalpojumu apjoms 
 

Var izmantot šādus MAN Now pakalpojumus: 

 
- jauninājumu un funkciju pieejamības pārbaude balstoties uz transportlīdzekļa stāvokli pēc ražošanas 

beigām; 

- detalizēts atsevišķu jauninājumu un funkciju lietderīguma apraksts; 

- nesaistošs cenas piedāvājums jauninājumiem pie MAN dīlera/remontdarbnīcā attiecīgajā valstī; 

- nesaistošs cenas piedāvājums funkcijām, kas pasūtāmas MAN Now; 

- funkciju pasūtīšana un apmaksa (vienreizējs pirkums vai abonementa modelis noteiktam darbības laikam 

bez automātiskas pagarināšanas); 

- funkciju sūtīšanas uz transportlīdzekli ierosināšana, izmantojot mobilo internetu; 

- pārskats par funkcijām, kuras ir pasūtītas un nosūtāmas uz transportlīdzekli, vai kuras vēl nav nosūtītas. 

 

Lai nodrošinātu MAN Now pakalpojuma kvalitāti, datos var ieskatīties gan MAN Truck & Bus SE, gan MAN 

autoserviss, gan attiecīgā MAN izplatīšanas sabiedrība konkrētajā valstī. 

 
 

Tehniskās prasības  
 
Lai varētu izmantot MAN Now, transportlīdzekļos ir jābūt izpildītām tālāk minētajām tehniskajām prasībām. 

 
MAN transportlīdzekļa aprīkojums: 

 

- RIO Box (TBM3) – (tā nodrošināšana nav MAN Now sastāvdaļa) 

 
Darba vietas aprīkojums: 

 
- Galiekārta, piem., dators ar interneta pieslēgumu un operētājsistēmu Windows 7 vai jaunāku versiju 

- Interneta pārlūkprogramma (Lietošanai iesakām šādu pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge un Apple Safari. Ja tiek izmantotas 

citas pārlūkprogrammas, mēs nevaram garantēt, ka visas funkcijas darbosies bez ierobežojumiem.)  


