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MAN Truck & Bus SE 

Produktspecifikation för One Minute Locator 
 

 

 

Produktöversikt 

Med tjänsten One Minute Locator får man ta del av ett minutlångt läge för fordonets placering. 

När fordonen i fordonsparken har lagts till i RIO-administrationsområdet på RIO-plattformen och tjänsten 

One Minute Locator har bokats till dessa fordon via Marketplace kan följande funktioner i användas för de 

olika fordonskategorierna: 

 

funktioner MAN lastbil MAN Buss MAN Van 

Non-MAN-fordon 

(RIO Box i FMS-

läget) 

Visning av ett minutlångt for-

donsläge i fordonsparksskärmen 

 

För TGE med OCU3 (från och 

med årsmodell 21): visas for-

donspositionen var 30:e sekund 

x x 

Fordon med 

RIO Box  

/ 

Från och 

med årsmo-

dell 21: For-

don med 

OCU3 

Fordon med RIO 

Box 

Visning av ett minutlångt for-

donsläge i appen Pocket Fleet 

 

För TGE med OCU3 (från och 

med årsmodell 21): visas for-

donspositionen var 30:e sekund 

x x 

Fordon med 

RIO Box 

/ 

Från och 

med årsmo-

dell 21: For-

don med 

OCU3 

Fordon med RIO 

Box 

 

Läs också om de utökade funktionerna vid användning av One Minute Locator i kombination med Geo (jfr. produkt-

specifikationen för Geo). 

 

Tekniska krav 

De nedanstående tekniska kraven måste vara uppfyllda för att man ska kunna använda tjänsten One Mi-

nute Locator: 

 En RIO-box eller en OCU3 (TGE från och med 21) (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillko-

ren). 

 Tjänsten One Minute Locator kan inte användas förrän RIO-boxen eller OCU3 (TGE från och med 

årsmodell 21), har konfigurerats för dataöverföring på minuten (var 30 sekunder för OCU3). Den 

här konfigurationen genomförs automatiskt. I det här fallet måste man kunna kommunicera med 

fordonet med hjälp av radioteknik. 

 Webbläsare (för användningen rekommenderar vi den senaste versionen av följande webbläsare: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer eller Microsoft Edge. Om andra webb-

läsare används kan vi inte garantera obegränsad funktionalitet).  

 


