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Ydelsesbeskrivelse Timed 
 

Generelle oplysninger 

Timed er en betalingspligtig tjeneste for disponenter og flådeadministratorer, der ønsker at have overblik 
over aktiviteter som køre- og hviletider for deres chauffører i realtid. Således er det lettere at sikre, at ordrer 
og ture planlægges mere effektivt, og at dyre overtrædelser af køretider undgås. 
 

Ydelsesoversigt 
Når køretøjerne i flåden er blevet oprettet i RIO-administrationsområdet på RIO-platformen, og tjenesten 

Timed er blevet købt til disse køretøjer på Marketplace, kan følgende ydelser i Timed benyttes til de 

forskellige køretøjskategorier: 

Funktioner / data MAN lastbiler MAN Bus MAN Van 

Ikke-MAN 

mærke (RIO 

Box i FMS-

tilstand) 

Visning af chaufførernes 
aktiviteter: 

- Kørsel 

- Hvile eller pause 

- Beredskab 

- Arbejder 

X X 
X X 

Overførsel af chaufførens 

aktivitet 1 gang i minuttet X X X X 

Visning af chaufførens 

køretid pr. dag, uge og to 

uger 
X X X X 

Lagring og visning af 

chaufførernes aktiviteter i 

op til 90 dage 
X X X X 

Data stilles til rådiged via 

grænseflader til 

tredjepartssystemer (hvis 

tilknyttet) 

X X X X 
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Tekniske forudsætninger 

For at kunne bruge Timed skal dine køretøjer være udstyret som følger: 

 MAN lastbiler MAN Bus MAN Van 

Ikke-MAN 

mærke (RIO Box 

i FMS-tilstand) 

Brug af en RIO Box 

(disse stilles ikke til 

rådighed i henhold til 

vilkårene og 

betingelserne for 

tjenesten) 

 

X X 
X X 

Brug af en digital 

fartskriver DSRC fra 

Continental VDO eller 

Stoneridge (stilles ikke 

til rådighed af MAN) 

mind installeret 

virksomhedslås via 

virksomhedskort 

 

X X X X 

Brug af førerkort X X X X 

 

Tjenesten er kompatibel med Continental VDO-fartskrivere fra version DTCO 2.0 (dog kan 

resttid ved rat først vises fra fartskriver version DTCO 2.1) 

Tjenesten er kompatibel med Stoneridge-fartskrivere fra version SE5000 7.4 (dog kan resttid 

ved rat først vises fra fartskriver version SE5000 7.6) 

For at kunne bruge Timed skal arbejdspladsen være udstyret som følger: 

• En computer i brug, der kan tilgå internettet og har operativsystemet Windows 7 eller nyere (stilles 

ikke til rådighed af RIO) 

• Internetbrowser (vi anbefaler at bruge den nyeste version af følgende browsere: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ved brug af andre browsere kan vi ikke 

garantere ubegrænset funktion). 
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Andet 

For at kunne bruge hele omfanget i Timed, anbefales det at have Continental VDO-fartskrivere fra version 

DTCO 2.1 og Stoneridge-fartskrivere fra version SE5000 7.6. Ved ældre modeller kan der opstå 

indskrænkninger i signalomfanget. 


