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Timed pakalpojumu apraksts 
 

Vispārīga informācija 

Timed ir maksas pakalpojums dispečeriem un autoparka pārvaldniekiem, kuri vēlās reāllaikā paturēt 
redzeslokā savu autovadītāju darbības, piem., braukšanas un atpūtas laikus. Šādā veidā var vieglāk 
nodrošināt efektīvāku pasūtījumu un reisu plānošanu un izvairīties no dārgiem braukšanas laika 
pārkāpumiem. 
 

Pakalpojumu pārskats 
Kad RIO platformā RIO administrācijas sadaļā ir pievienoti autoparka transportlīdzekļi un šiem 

transportlīdzekļiem tirdzniecības vietā ir iegādāta Timed pakalpojumu pakotne, var izmantot tālāk norādītos 

Timed pakalpojumus dažādām transportlīdzekļu kategorijām. 

Funkcija/dati 
MAN kravas 

automašīna 
MAN autobuss MAN furgons 

Ne MAN marka 

(RIO Box FMS 

režīmā) 

Autovadītāja darbības 
parādīšana: 

- braukšana; 

- atpūta vai pauze; 

- gatavība; 

- darbs. 

X X 
X X 

Autovadītāja darbības 

pārsūtīšana 1x minūtē X X X X 

Autovadītāja braukšanas 

laiku parādīšana pa 

dienām, nedēļām, 

dubultajām nedēļām 

X X X X 

Autovadītāja darbību 

parādīšana un 

saglabāšana līdz maks. 

90 dienām 

X X X X 

Datu piegāde trešo pušu 

sistēmām, izmantojot 

saskarnes (ja sistēmas ir 

pieslēgtas) 

X X X X 
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Tehniskās prasības 

Lai varētu izmantot Timed, transportlīdzekļos ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam. 

 
MAN kravas 

automašīna 
MAN autobuss MAN furgons 

Ne MAN marka 

(RIO Box FMS 

režīmā) 

RIO Box (tā 

nodrošināšana nav 

noteikta pakalpojumu 

vispārīgajos 

noteikumos) 

 

X X 
X X 

Continental VDO vai 

Stoneridge digitālais 

tahogrāfs DSRC 

(nenodrošina MAN) ar 

Company Card 

(uzņēmuma karte) 

uzņēmuma datu 

aizsardzībai 

 

X X X X 

Vadītāja karte Driver 

Card 
X X X X 

 

Pakalpojums ir saderīgs ar Continental VDO tahogrāfiem, sākot no versijas DTCO 2.0 (taču 

atlikušo braukšanas laiku var parādīt tikai tad, ja tahogrāfa versija ir DTCO 2.1 vai jaunāka). 

Pakalpojums ir saderīgs ar Stoneridge tahogrāfiem, sākot no versijas SE5000 7.4 (taču 

atlikušo braukšanas laiku var parādīt tikai tad, ja tahogrāfa versija ir SE5000 7.6 vai 

jaunāka). 

Lai varētu izmantot Timed, darba vietā ir jābūt tālāk norādītajam aprīkojumam. 

• Dators ar interneta pieslēgumu un operētājsistēmu Windows 7 vai jaunāku (nenodrošina RIO). 

• Interneta pārlūkprogramma (Lietošanai iesakām šādu pārlūkprogrammu jaunākās versijas: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Ja tiek izmantotas citas 

pārlūkprogrammas, mēs nevaram garantēt, ka visas funkcijas darbosies bez ierobežojumiem.). 
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Citi noteikumi 

Lai Timed varētu izmantot pilnvērtīgi, iesakām Continental VDO tahogrāfus, sākot no versijas DTCO 2.1 un 

Stoneridge tahogrāfus, sākot no versijas SE5000 7.6. Ja tiek izmantoti vecāki modeļi, var būt traucēts 

signāls. 


