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MAN Truck & Bus SE 

Descrierea serviciului One Minute Locator 
 

 

 

Prezentare generală a serviciului 

Serviciul One Minute Locator indică în fiecare minut poziţia de localizare a vehiculului. 

După ce vehiculele au fost înregistrate în flota aflată în domeniul de gestionare RIO de pe platforma RIO 

şi după ce serviciul One Minute Locator pentru aceste vehicule a fost rezervat prin Marketplace, pot fi 

utilizate următoarele servicii pentru diferitele categorii de vehicule: 

 

Funcţionalitate 
Camion 

MAN 

MAN 

Omnibuz 

Furgonetă 

MAN 

Furgonetă care 

aparţine firmei 

MAN (RIO Box în 

modul FMS) 

Afişarea în fiecare minut a 

poziţiei vehiculului în monitorul 

de flote 

 

Pentru TGE cu OCU3 (începând 

cu anul modelului 2021): 

afişarea poziţiei unui vehicul la 

fiecare 30 de secunde 

x x 

Vehicule cu 

RIO Box  

/ 

Începând cu 

anul 

modelului 

21: Vehicule 

cu OCU3 

Vehicule cu RIO 

Box 

Afişarea în fiecare minut a 

poziţiei vehiculului în aplicaţia 

Pocket Fleet 

 

Pentru TGE cu OCU3 (începând 

cu anul modelului 2021): 

afişarea poziţiei unui vehicul la 

fiecare 30 de secunde 

x x 

Vehicule cu 

RIO Box 

/ 

Începând cu 

anul 

modelului 

2021: 

Vehicule cu 

OCU3 

Vehicule cu RIO 

Box 

 

Vă rugăm să vă informaţi cu privire la extensiile funcţiilor ca urmare a utilizării serviciului One Minute 

Locator împreună cu Geo (a se vedea descrierea serviciilor Geo). 

 

Condiţii tehnice 

Pentru a putea utiliza serviciul One Minute Locator trebuie să fie îndeplinite următoarele cerinţe tehnice: 

 Utilizarea unui RIO Box sau a unui OCU3 (TGE începând cu anul modelului 2021) (furnizarea 

acestuia nu este acoperită de Termenii şi condiţiile generale privind serviciile). 

 Serviciul One Minute Locator poate fi utilizat, numai după configurarea cu succes a RIO Box sau 

a OCU3 (TGE începând cu anul modelului 2021), pentru transmiterea de date din fiecare minut (la 

fiecare 30 de secunde pentru OCU3). Aceasta configurare este efectuată în mod automat. În 

acest caz, vehiculul trebuie să fie poată fi accesat prin radio. 

 Browser de internet (recomandăm utilizarea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. În cazul folosirii altor 

browsere, nu putem garanta funcţionarea neproblematică).  


