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MAN Truck & Bus SE 

Opis usługi One Minute Locator 
 

 

 

Przegląd funkcji 

Usługa One Minute Locator udostępnia cominutową pozycję do lokalizacji pojazdu. 

Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym RIO na platformie RIO i zakupie dla tych po-

jazdów usługi One Minute Locator za pośrednictwem Marketplace, można korzystać z następujących 

usług dla pojazdów różnych kategorii: 

 

Funkcja 

Samochód 

ciężarowy 

MAN 

Autobus 

MAN 
Van MAN 

Pojazd inny niż 

MAN (RIO Box w 

trybie FMS) 

Wyświetlanie cominutowej pozy-

cji pojazdu w Monitorze floty 

 

Do TGE z OCU3 (od roku mo-

delu 2021): Wyświetlenie pozycji 

pojazdu co 30 sekund 

x x 

Pojazdy z 

urządzeniem 

RIO Box  

/ 

Od roku mo-

delu 2021: 

Pojazdy z 

OCU3 

Pojazdy z urzą-

dzeniem RIO Box 

Wyświetlanie cominutowej pozy-

cji pojazdu w aplikacji Pocket 

Fleet 

 

Do TGE z OCU3 (od roku mo-

delu 2021): Wyświetlenie pozycji 

pojazdu co 30 sekund. 

x x 

Pojazdy z 

urządzeniem 

RIO Box 

/ 

Od roku mo-

delu 2021: 

Pojazdy z 

OCU3 

Pojazdy z urzą-

dzeniem RIO Box 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją o rozszerzeniu funkcjonalności w przypadku korzystania 

z One Minute Locator w połączeniu z Geo (por. opis usługi Geo). 

 

Wymagania techniczne 

Warunkiem korzystania z usługi One Minute Locator jest spełnienie następujących wymogów technicz-

nych: 

 Urządzenie RIO Box lub OCU3 (TGE od roku modelu 2021) (którego udostępnienie nie jest ujęte 

w OWH dot. usługi). 

 Z usługi One Minute Locator można korzystać dopiero po dokonaniu konfiguracji urządzenia RIO 

Box lub OCU3 (TGE od roku modelu 2021),w celu cominutowego przesyłania danych (co 30 se-

kund dla OCU3). Taka konfiguracja jest wykonywana automatycznie. W tym celu pojazd musi 

dysponować połączeniem radiowym. 

 Przeglądarka internetowa (zalecamy aktualne wersje następujących przeglądarek: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. W przypadku stosowania in-

nych przeglądarek nie możemy zagwarantować pełnego zakresu funkcji).  


