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One Minute Locator pakalpojumu apraksts 
 

 

 

Pakalpojumu pārskats 

Pakalpojums One Minute Locator transportlīdzekļa atrašanās vietas noteikšanas vajadzībām ik minūti 

nosaka tā atrašanās vietu. 

Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un šiem 

transportlīdzekļiem tirdzniecības vietā Marketplace ir pasūtīta One Minute Locator pakalpojumu pakotne, 

var izmantot tālāk norādītos pakalpojumus dažādām transportlīdzekļu kategorijām. 

 

Funkcija 
MAN kravas 

automašīna 

MAN 

autobuss 
MAN furgons 

Ne MAN 

transportlīdzeklis 

(RIO Box FMS 

režīmā) 

Ik minūti noteiktās 

transportlīdzekļa atrašanās 

vietas parādīšana autoparka 

monitorā 

 

TGE transportlīdzekļiem ar 

OCU3 (no modeļa 

izgatavošanas gada 2021): 

transportlīdzekļa atrašanās 

vietas parādīšana ik pa 

30 sekundēm 

x x 

Transportlīdzekļi 

ar RIO Box  

/ 

No modeļa 

izgatavošanas 

gada 2021: 

transportlīdzekļi 

ar OCU3 

Transportlīdzekļi 

ar RIO Box 

Ik minūti noteiktās 

transportlīdzekļa atrašanās 

vietas parādīšana Pocket 

Fleet lietotnē 

 

TGE transportlīdzekļiem ar 

OCU3 (no modeļa 

izgatavošanas gada 2021): 

transportlīdzekļa atrašanās 

vietas parādīšana ik pa 

30 sekundēm 

x x 

Transportlīdzekļi 

ar RIO Box 

/ 

No modeļa 

izgatavošanas 

gada 2021: 

transportlīdzekļi 

ar OCU3 

Transportlīdzekļi 

ar RIO Box 

 

Lūdzu, izlasiet arī informāciju par funkciju papildinājumiem, kad pakalpojumu One Minute Locator izmanto 

kopā ar pakalpojumu Geo (sk. Geo pakalpojumu aprakstu). 

 

Tehniskās prasības 

Lai varētu izmantot pakalpojumu One Minute Locator, ir jābūt izpildītām tālāk minētajām tehniskajām 

prasībām. 

 RIO Box vai OCU3 (TGE no modeļa izgatavošanas gada 2021) (to nodrošināšana nav noteikta 

pakalpojumu vispārīgajos noteikumos). 

 Tikai pēc sekmīgas RIO Box vai OCU3 (TGE no modeļa izgatavošanas gada 2021) 

konfigurēšanas pakalpojumu One Minute Locator var izmantot datu pārsūtīšanai minūtes intervālā   
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(ja ir OCU3, tad ik pa 30 sekundēm). Šī konfigurēšana tiek veikta automātiski. Lai tas varētu 

notikt, transportlīdzeklim ir jābūt sasniedzamam, izmantojot radiosakarus. 

 Interneta pārlūkprogramma (Lietošanai iesakām šādu pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ja tiek izmantotas citas 

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

 


