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Описание на услугата One Minute Locator 
 

 

 

Преглед на услугата 

Услугата One Minute Locator поддържа ежеминутна позиция за определяне местонахождението на 

превозното средство. 

След като превозните средства от автопарка в администрацията на RIO бъдат включени в 

платформата RIO и от магазина за тези превозни средства бъде резервирана услугата One Minute 

Locator, за различните категории превозни средства могат да се използват следните услуги: 

 

Функционалност 
MAN 

камион 

Автобус 

MAN 
MAN Van 

Превозно 

средство, което 

не е MAN (RIO 

Box в режим 

FMS) 

Ежеминутно показване на 

положението на превозното 

средство на монитора на 

автопарка 

 

За TGE с OCU3 (след година 

на производство на модела 

2021): Показване на 

местоположението на 

превозното средство на всеки 

30 секунди 

x x 

Превозни 

средства с 

RIO Box  

/ 

След година 

на 

производство 

на модела 

2021: 

Превозни 

средства с 

OCU3 

Превозни 

средства с RIO 

Box 

Ежеминутно показване на 

положението на превозното 

средство в приложението 

Pocket Fleet 

 

За TGE с OCU3 (след година 

на производство на модела 

2021): Показване на 

местоположението на 

превозното средство на всеки 

30 секунди 

x x 

Превозни 

средства с 

RIO Box 

/ 

След година 

на 

производство 

на модела 

2021: 

Превозни 

средства с 

OCU3 

Превозни 

средства с RIO 

Box 

 

Моля, информирайте се също така за разширяването на функциите при използването на One 

Minute Locator във връзка с Geo (срн. описанието на услугата Geo). 

 

Технически изисквания 

За да можете да използвате услугата One Minute Locator, трябва да бъдат изпълнени следните 

технически предпоставки: 

 Използване на RIO Box или на OCU3 (TGE след година на производство на модела 2021) 

(предоставянето им не е част от общите търговски условия за услугите). 
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 Услугата One Minute Locator може да се използва за ежеминутно предаване на данни (на 

всеки 30 секунди за OCU3) едва след успешното конфигуриране на RIO Box или на OCU3 

(TGE след година на производство на модела 2021). Това конфигуриране се осъществява 

автоматично. За тази цел превозното средство трябва да бъде радиотехнически достъпно. 

 Интернет браузър (препоръчваме за използване най-актуалната версия на следните 

браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. При 

използване на други браузъри не можем да гарантираме пълна функционалност).  

 


