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Teenuse Timed kirjeldus 
 

Üldine teave 

Timed on tasuline teenus planeerijatele ja autopargi halduritele, kes soovivad reaalajas hoida silma peal oma 
juhtide tegevusel, nt sõidu- ja puhkeajal. Nii saab hõlpsamini tagada, et tellimusi ja marsruute planeeritakse 
tõhusamalt, ning on võimalik vältida sõiduaja kulukaid rikkumisi. 
 

Kokkuvõtlik ülevaade 
Pärast sõidukipargi sõidukite loomist RIO Platformi RIO haldusalal ja teenuse Timed ostmist nende sõidukite 

jaoks Marketplace’i kaudu, saab erinevate sõidukikategooriate jaoks kasutada järgmisi Timed’i teenuseid. 

Funktsionaalsus/andmed 
MANi  

veok 

MANi  

autobuss 

MANi 

tarbesõiduk 

Muu kui MANi 

kaubamärk 

(RIO Box on 

FMSi režiimis) 

Juhi tegevuste näit: 

- Sõitmine 

- Puhkerežiim või 
paus 

- Valmisolek 

- Tööd 

X X 
X X 

Sõidukijuhi tegevuste 

edastamine 1 kord minutis X X X X 

Juhi sõiduaja näit iga 

päeva, nädala ja kahe 

nädala kohta 
X X X X 

Juhi tegevuse 

salvestamine ja kuvamine 

max 90 päevaks 
X X X X 

Andmete kättesaadavaks 

tegemine liidese kaudu 

kolmandatele süsteemidele 

(kui on ühendatud) 

X X X X 

  



 

Seis: 01.09.2020 2 

 

 

Tehnilised eeltingimused 

Teenuse Timed kasutamiseks peavad sõidukid olema varustatud järgmiselt: 

 
MANi  

veok 

MANi  

autobuss 

MANi 

tarbesõiduk 

Muu kui MANi 

kaubamärk (RIO 

Box on FMSi 

režiimis) 

RIO Boxi kasutamine 

(teenuste 

üldtingimused ei hõlma 

selle pakkumist) 

 

X X 
X X 

Digitaalse 

sõidumeeriku DSRC 

kasutamine ettevõttelt 

Continental VDO või 

Stoneridge (MAN ei 

paku) koos ettevõtte 

kaardi kaudu 

rakendatud 

ettevõtteblokeeringuga 

 

X X X X 

Juhi kiipkaardi 

kasutamine 
X X X X 

 

Teenus ühildub ettevõtte Continental VDO sõidumeerikutega alates versioonist DTCO 2.0 

(järelejäänud sõiduaja näit on siiski võimalik alles sõidumeeriku versioonist DTCO 2.1) 

Teenus ühildub ettevõtte Stoneridge sõidumeerikutega alates versioonist SE5000 7.4 

(järelejäänud sõiduaja näit on siiski võimalik alles sõidumeeriku versioonist SE5000 7.6) 

Teenuse Timed kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt: 

• operatsioonisüsteemiga 7 või uuem, internetiühendusega arvuti kasutamist, nt arvuti (RIO ei paku) 

• internetibrauser (soovitame kasutada järgmiste brauserite uusimat versiooni: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Teiste brauserite kasutamisel ei saa me 

tagada piiramatut funktsionaalsust.). 
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Muu 

Teenuse Timed täismahu kasutamiseks on soovitatavad ettevõtte Continental VDO sõidumeerikud alates 

versioonist DTCO 2.1 ja ettevõtte Stoneridge sõidumeerikud alates versioonist SE5000 7.6. Vanemate 

mudelite puhul võib olla signaali maht piiratud. 


