MAN Truck & Bus SE

Περιγραφή παροχών υπηρεσίας One Minute Locator

Επισκόπηση παροχών
Η υπηρεσία One Minute Locator προσφέρει τον εντοπισμό του οχήματος με ακρίβεια λεπτού.
Αφότου εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και έχει
αγοραστεί η υπηρεσία One Minute Locator για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων:

Λειτουργικότητα

Φορτηγά
MAN

Λεωφορεία
MAN

MAN Van

Όχι όχημα MAN
(RIO Box σε
λειτουργία FMS)

x

Οχήματα με
RIO Box
/
Από ΕΜ21:
Οχήματα με
OCU3

Οχήματα με RIO
Box

x

Οχήματα με
RIO Box
/
Από ΕΜ21:
Οχήματα με
OCU3

Οχήματα με RIO
Box

Ένδειξη θέσης οχήματος με
ακρίβεια λεπτού στην εποπτεία
στόλου
x
Για TGE με OCU3 (από ΕΜ21):
Ένδειξη θέσης οχήματος κάθε
30 δευτερόλεπτα
Ένδειξη θέσης οχήματος με
ακρίβεια λεπτού στην εφαρμογή
Pocket Fleet
x
Για TGE με OCU3 (από ΕΜ21):
Ένδειξη θέσης οχήματος κάθε
30 δευτερόλεπτα

Ενημερωθείτε επίσης για τις επεκτάσεις της λειτουργίας κατά τη χρήση του One Minute Locator σε
συνδυασμό με το Geo (βλ. περιγραφή παροχών της υπηρεσίας Geo).
Τεχνικές προϋποθέσεις
Για να μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας One Minute Locator, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες
τεχνικές προϋποθέσεις:


Η χρήση ενός RIO Box ή του OCU3 (TGE από ΕΜ21) (η παροχή του οποίου δεν αποτελεί μέρος
των Γενικών όρων παροχής υπηρεσίας).



Η υπηρεσία One Minute Locator μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επιτυχή διαμόρφωση
του RIO Box ή του OCU3 (TGE από ΕΜ21) για μετάδοση δεδομένων με ακρίβεια λεπτού (κάθε
30 δευτερόλεπτα για OCU3). Αυτή η διαμόρφωση εκτελείται αυτόματα. Το όχημα πρέπει να είναι
προσπελάσιμο με ασύρματη σύνδεση.



Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet (Συνιστούμε τη χρήση της πιο επίκαιρης έκδοσης των
παρακάτω προγραμμάτων περιήγησης: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Edge. Σε περίπτωση χρήσης άλλου προγράμματος περιήγησης δεν μπορούμε
να εγγυηθούμε τη λειτουργία χωρίς περιορισμούς).
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