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MAN Truck & Bus SE 

Descrição dos serviços One Minute Locator 
 

 

 

Síntese dos serviços 

O One Minute Locator disponibiliza uma posição ao minuto para a localização de veículos. 

Após a criação dos perfis dos veículos da frota na área de administração RIO na plataforma RIO e após a 

reserva do serviço One Minute Locator para estes veículos, através do Marketplace, poderá utilizar os 

seguintes serviços para as diferentes categorias de veículos: 

 

Funcionalidade 
MAN Cami-

ões 

Autocarro 

MAN 
Furgão MAN 

Veículo não 

MAN (RIO Box 

no modo FMS) 

Indicação de uma posição do 

veículo ao minuto no monitor de 

frotas 

 

Para TGE com OCU3 (a partir 

de AM21): apresentação de 

uma posição do veículo a cada 

30 segundos 

x x 

Veículos 

com RIO 

Box  

/ 

A partir de 

AM21: veícu-

los com 

OCU3 

Veículos com RIO 

Box 

Indicação de uma posição do 

veículo ao minuto na App Poc-

ket Fleet 

 

Para TGE com OCU3 (a partir 

de AM21): apresentação de 

uma posição do veículo a cada 

30 segundos 

x x 

Veículos 

com RIO 

Box 

/ 

A partir de 

AM21: veícu-

los com 

OCU3 

Veículos com RIO 

Box 

 

Informe-se também sobre as extensões das funções na utilização do One Minute Locator em combinação 

com o Geo (cf. descrição dos serviços do Geo). 

 

Pré-requisitos técnicos 

Para poder usar o serviço One Minute Locator, é necessário que os seguintes pré-requisitos técnicos es-

tejam preenchidos: 

 Utilização de uma RIO Box ou OCU3 (TGE a partir de AM21) (cuja disponibilização não faz parte 

dos TCG dos serviços). 

 O serviço One Minute Locator só pode ser utilizado para a transferência de dados ao minuto (a 

cada 30 segundos para OCU3) após a configuração bem-sucedida da RIO Box ou da OCU3 

(TGE a partir de AM21). Esta configuração é feita automaticamente. Para tal, o veículo deverá 

estar acessível por via radioelétrica. 

 Internet Browser (para a utilização recomendamos a versão mais atual dos seguintes Browsers: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Na utilização de ou-

tros Browsers não podemos garantir uma funcionalidade sem limitações).  

 


