„Timed“ paslaugos aprašymas
Bendroji informacija
„Timed“ yra mokama paslauga dispečeriams ir automobilių parko vadovams, kurie realiuoju laiku turi
kontroliuoti tokią savo vairuotojų veiklą, kaip vairavimo ir poilsio laikas. Taip galima lengviau užtikrinti, kad
būtų efektyviau planuojami užsakymai ir maršrutai bei būtų išvengta vairavimo laiko pažeidimų.
Paslaugų apžvalga
RIO platformos RIO administravimo srityje sukūrus parko transporto priemones ir šioms transporto
priemonėms „Marketplace“ įsigijus „Timed“ paslaugą, šias „Timed“ paslaugas galima naudoti įvairioms
transporto priemonių kategorijoms:

Funkcionalumas /
duomenys
Vairuotojo veiklos rodinys:
- Vairavimas
- Poilsis arba
pertrauka
- Pasirengimas
- Darbas
Vairuotojo veiklos
perdavimas 1x per minutę
Kiekvienos dienos,
savaitės ir dviejų savaičių
vairuotojo vairavimo laiko
rodinys
Vairuotojo veiklos
išsaugojimas ir rodymas
maks. iki 90 dienų
Duomenų teikimas per
sąsajas trečiosioms
sistemoms (jei prijungtos)
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Techniniai reikalavimai
Kad galėtumėte naudotis „Timed“, transporto priemonėse turi būti ši įranga:

Naudojamas „RIO
Box“ blokas (jo
suteikimas nėra
paslaugų BNS
sudedamoji dalis)

Naudojamas
skaitmeninis
„Continental VDO“
arba „Stoneridge“
tachografas DSRC
(MAN jo nesuteikia) su
įdiegta įmonės
apsauga naudojant
įmonės kortelę.

Vairuotojo kortelės
naudojimas
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Paslauga suderinama su „Continental VDO“ tachografais nuo DTCO 2.0 versijos (tačiau likęs
vairavimo laikas gali būti rodomas tik tachografuose nuo DTCO 2.1 versijos)
Paslauga suderinama su „Stoneridge“ tachografais nuo SE5000 7.4 versijos (tačiau likęs
vairavimo laikas gali būti rodomas tik tachografe nuo SE5000 7.6 versijos)
Kad galėtumėte naudotis „Timed“, darbo vieta turi būti įrengta taip:
• kompiuteris su operacine sistema „Windows 7“ arba naujesne su interneto prieiga (RIO netiekia);
• interneto naršyklė (naudojimui rekomenduojame naudoti naujausią šių naršyklių versiją: „Google
Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Microsoft Internet Explorer“, „Microsoft Edge“. Naudojant kitas naršykles,
negalime garantuoti neriboto funkcionalumo).
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Kita
Norint pilnutinai naudotis „Timed“, „Continental VDO“, rekomenduojama naudotis „Continental VDO“
tachografais nuo DTCO 2.1 versijos ir „Stoneridge“ tachografais nuo SE5000 7.6 serijos. Senesniuose
modeliuose gali būti ribojama signalų apdorojimo apimtis.
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