
 
 
 
 

 

 

 

Stand: 1-12-2021  1 

 

MAN Truck & Bus SE 

Prestatiebeschrijving One Minute Locator 
 

 

 

Prestatieoverzicht 

De dienst One Minute Locator stelt een positie per minuut ter beschikking voor de voertuiglokalisatie. 

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aange-

maakt en de dienst One Minute Locator voor deze voertuigen via de Marketplace is geboekt, kunnen de 

volgende prestaties voor de verschillende voertuigcategorieën worden gebruikt: 

 

Functionaliteit MAN Truck 
MAN Auto-

bus 
MAN Van 

Geen MAN voer-

tuig (RIO Box in 

FMS-modus) 

Weergave van een voertuigposi-

tie per minuut in de wagenpark-

monitor 

 

Voor TGE met OCU3 (vanaf 

MJ21): Weergave van een voer-

tuigpositie om de 30 seconden 

x x 

Voertuigen 

met RIO Box  

/ 

Vanaf MJ21: 

Voertuigen 

met OCU3 

Voertuigen met 

RIO Box 

Weergave van een voertuigposi-

tie per minuut in de Pocket 

Fleet-app 

 

Voor TGE met OCU3 (vanaf 

MJ21): Weergave van een voer-

tuigpositie om de 30 seconden 

x x 

Voertuigen 

met RIO Box 

/ 

Vanaf MJ21: 

Voertuigen 

met OCU3 

Voertuigen met 

RIO Box 

 

Informeer uzelf ook over de functie-uitbreidingen bij het gebruik van One Minute Locator in combinatie met 

Geo (zie prestatiebeschrijving van Geo). 

 

Technische voorwaarden 

Voor het gebruik van de dienst One Minute Locator moet aan de volgende technische vereisten zijn vol-

daan: 

 Gebruik van een RIO Box of een OCU3 (TGE vanaf MJ21) (de beschikbaarstelling hiervan maakt 

geen deel uit van de Algemene voorwaarden voor dienstverlening). 

 De dienst One Minute Locator kan pas worden gebruikt na een succesvolle installatie van de RIO 

Box of de OCU3 (TGE vanaf MJ21) voor de gevensoverdracht per minuut (om de 30 seconden 

voor OCU3). Deze configuratie wordt automatisch uitgevoerd. Hiervoor moet het voertuig radio-

technisch bereikbaar zijn. 

 Internetbrowser (Wij raden u aan gebruik te maken van de meest actuele versie van een van de 

volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. 

Bij gebruik van andere browsers kunnen wij geen onbeperkte functionaliteit garanderen).  


