Περιγραφή παροχών του Timed
Γενικές πληροφορίες
Το Timed είναι μια υπηρεσία επί πληρωμή για διανομείς και διαχειριστές στόλων οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι με την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο δραστηριοτήτων των οδηγών τους όπως η οδήγηση
και η ανάπαυση. Έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι εργασίες και οι διαδρομές προγραμματίζονται πιο
αποτελεσματικά και ότι μπορούν να αποφευχθούν οι ακριβές υπερβάσεις χρόνων οδήγησης.
Επισκόπηση παροχών
Αφού εισαχθούν τα οχήματα του στόλου στον τομέα διαχείρισης RIO της πλατφόρμας RIO και έχει αγοραστεί
η υπηρεσία Timed για αυτά τα οχήματα από το Marketplace, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες
λειτουργίες του Timed για τις διάφορες κατηγορίες οχημάτων:

Λειτουργικότητα / στοιχεία
Προβολή της
δραστηριότητας οδηγού:
- Οδήγηση
- Ανάπαυση ή
διάλειμμα
- Ετοιμότητα
- Εργασίες
Μετάδοση της
δραστηριότητας οδηγού 1x
ανά λεπτό
Προβολή των χρόνων
οδήγησης του οδηγού ανά
ημέρα, εβδομάδα και
δεκαπενθήμερο
Αποθήκευση και προβολή
των δραστηριοτήτων οδηγού
έως και για το πολύ 90
ημέρες
Διάθεση των δεδομένων σε
συστήματα τρίτων μέσω
διεπαφών (εάν συνδεθούν)
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Τεχνικές προϋποθέσεις
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Timed, τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως εξής:

Χρήση ενός RIO Box
(η παροχή του οποίου
δεν αποτελεί μέρος
των Γενικών όρων
παροχής υπηρεσίας)

Χρήση ενός ψηφιακού
ταχογράφου DSRC
της Continental VDO ή
της Stoneridge (δεν
παρέχεται από τη
MAN) με ρυθμισμένη
φραγή επιχείρησης
μέσω κάρτα
επιχείρησης

Χρήση μιας κάρτας
οδηγού
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Η υπηρεσία είναι συμβατή με ταχογράφους Continental VDO από την έκδοση DTCO 2.0 (η
ένδειξη υπολειπόμενων χρόνων οδήγησης είναι ωστόσο δυνατή από την έκδοση
ταχογράφου DTCO 2.1 και μετά)
Η υπηρεσία είναι συμβατή με ταχογράφους Stoneridge από την έκδοση SE5000 7.4 (η
ένδειξη υπολειπόμενων χρόνων οδήγησης είναι ωστόσο δυνατή από την έκδοση
ταχογράφου SE5000 7.6 και μετά)
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Timed, ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένος ως εξής:
• Χρήση ενός υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο με λειτουργικό σύστημα Windows 7
ή νεώτερο (δεν παρέχεται από τη RIO)
• Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (Συνιστούμε τη χρήση της επίκαιρης έκδοσης των παρακάτω
προγραμμάτων περιήγησης: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft
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Edge. Σε περίπτωση χρήσης άλλου προγράμματος περιήγησης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη
λειτουργία χωρίς περιορισμούς).

Λοιπά
Για να είναι δυνατή η χρήση όλων των δυνατοτήτων του Timed, συνιστάται η χρήση ταχογράφων Continental
VDO έκδοσης DTCO 2.1 ή νεότερης και ταχογράφων Stoneridge έκδοσης SE5000 7.6 ή νεότερης. Στα
παλιότερα μοντέλα ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί στη λήψη του σήματος.
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