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A Geo szolgáltatásainak leírása 

 

Általános információk 

A Geo a flottamonitor kibővítése (alapfunkció, amelyet a vevő az Essentials szolgáltatáson keresztül kap 

meg). Célja, hogy a vevő számára részletes áttekintést nyújtson a járművei aktuális pozícióiról. Ezenkívül 

további funkciókat is biztosít, mint a Point of Interest, Geofences és útvonal tervezés, valamint hosszabb 

adattárolási idő. 

 

Szolgáltatások áttekintése: 

Miután a flotta járművei bekerültek a RIO adminisztrációs területére a RIO platformon, és megvásárolták a 

Geo szolgáltatást ezekhez a járművekhez a Marketplace-en keresztül, az alábbi Geo szolgáltatások 

használhatók a flottamonitoron belül: 

Funkciók / adatok 
MAN 

tehergépkocsi 

MAN 

busz 

MAN 

Van 

Nem 

MAN 

jármű 

(RIO Box 

FMS 

módban) 

Aktuális jármű pozíció 1x 15 percenként a 

következő adatokkal: 

- Pozíció 

- Gépjárművezető 

- Kilométeróra állása 

- Sebesség 

- Tartálytöltésszint 

X X X X 

Kapcsolat esetén: Adatok átvitele harmadik 

rendszerekbe 
X X X X 

Adat nézet 

- Átváltás térképes és lista nézet 

között 

X X X X 

Útvonal tervezés 

- Start/cél megadása címkereséssel 

vagy jobb kattintással 

térképen/járművön 

- Köztes cél megadása 

- Támogatja a standard tehergépkocsi 

méreteket és az egyéni ügyfél 

méreteket 

X X X X 
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- Az aktuális/korábbi forgalmi zavarok 

figyelembe vételével és anélkül 

- Útdíj számítás 

- Akár három alternatív útvonal 

Menetelőzmény 

- Fontos események megjelenítése: 

első/utolsó pozíció, gyújtás be/ki, 

Geofences be/kilépés, 

gépkocsivezető csere, 

határátlépések, mellékhajtás (PTO) 

be/ki, elindulás, megállás 

- Pozíció megjelenítése (standard 

pozíció 15 percenként, segédpozíció 

30 másodpercenként) 

- Események táblázatos vagy térképes 

nézete 

- Export funkció (CSV, Excel) 
- 29 további jármű pozíciója 15 

percenként 

- Az Essentials szolgáltatás adatai 

tárolási idejének és adataihoz való 

hozzáférésének kibővítése (vesd 

össze a Essentials szolgáltatás 

leírásával) legfeljebb 25 hónap 

időtartamra 

X X X X 

Point of Interest (POI) és Geofence 

- Egyedi ügyfél POI létrehozása és 

megjelenítése 

- Kerek és poligon Geofence 

létrehozása és megjelenítése 

- POI-k és kerek Geofence-k 

importálása CSV-ből 

- Járművek szűrése, amelyek 

megjelenjenek egy részletes 

Geofence ablakban a térképen 

- MAN műhelyek és szervizpartnerek a 

térképen POI-ként 

X X X X 

 

Az adatok és funkciók terjedelme eltér a RIO Box-hoz képest a járműbe beépített TBM2-vel (Telematik 

Board Modul 2) rendelkező ügyfeleknél:  

• Az aktuális járműpozíció továbbítása percenként 1x a menetelőzmények 2 további pozíciója 

nélkül. 
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• A tárolási időtartam és az adathozzáférés kibővítése a MAN Bridge szolgáltatás adataira (vö. a 

MAN Bridge teljesítési leírásával) maximum 25 hónapos időtartamra. 

• Az összes itt felsorolt adat és funkció megfelel a RIO Box-szal rendelkező jármű szolgáltatási 

terjedelmének.  

 

 

Műszaki feltételek 

 
MAN 

tehergépkocsi 
MAN busz MAN Van 

Nem MAN jármű 

(RIO Box FMS 

módban) 

Egy RIO box 

alkalmazása 

(melynek 

rendelkezésre 

bocsátása nem 

része az Általános 

Szolgáltatási 

Feltételeknek) 

X 

X X X 

Alternatíva: 

Egy TBM2 

használata 

bekapcsolt MAN 

Bridge 

szolgáltatással, 

szériatartozékként 

beépítve vagy utólag 

beszerelve az MAN 

műszaki információk 

szerint (melynek 

rendelkezésre 

bocsátása nem 

része az Általános 

Szolgáltatási 

Feltételeknek) 

X 

Előfeltétel: TBM2 

legalább 3.2 

szoftverváltozattal 

 

A járműnek a 15 percenkénti adatátvitel konfigurációjához rádió-összeköttetésen keresztül elérhetőnek kell 

lennie, és a járművet megfelelően kell konfigurálni. A rádió-összeköttetés csak bekapcsolt gyújtással 

hozható létre. 

TBM2 használata esetén: A szolgáltatás érvénybe lépéséhez elengedhetetlen, hogy a jármű a szükséges 

konfiguráláshoz rádió-összeköttetésen keresztül elérhető legyen. A rádió-összeköttetés csak bekapcsolt 

gyújtással hozható létre. A manuális rendszerátkapcsolás több munkanapot is igénybe vehet. 
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A Geo használatához a munkahelynek az alábbiakkal kell rendelkeznie: 

• egy internet-csatlakozásra képes készülékkel, pl. számítógéppel (a RIO nem bocsátja 

rendelkezésre) Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel 

• Internetböngésző (a következő böngészők legaktuálisabb változatának használatát ajánljuk: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Más böngésző 

használata esetén nem tudjuk szavatolni a korlátlan működést). 

 

Egyéb 

A Geo szolgáltatás a jármű adatait a szolgáltatás utolsó aktiválásától tárolja. Ha a szolgáltatást időközben 
kikapcsolja, az addig tárolt adatokat akár 25 hónapig is megőrzi – a Geo szolgáltatás során új adatok 
generálása és tárolása nem történik. Az adatok a Geo ismételt aktiválásától újra tárolódnak. 


