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Tjenestebeskrivelse Timed 
 

Generell informasjon 

Timed er en kostnadspliktig tjeneste for disponenter og vognparkledere som ønsker å holde øye med 
sjåførenes aktiviteter som kjøre- og hviletider i sanntid. Da kan man lettere passe på at oppdrag og turer 
planlegges mer effektivt og man unngår dyre kjøretidsbrudd. 
 

Tjenesteoversikt 
Etter at kjøretøyene i vognparken er lagt til i RIO-administrasjonsområdet på RIO-plattformen og tjenesten 

Timed har blitt kjøpt for dette kjøretøyet via Marketplace, kan følgende tjenester brukes i Timed for de ulike 

kjøretøykategoriene: 

Funksjon/data MAN lastebil MAN buss MAN Van 

Ikke-MAN-

merke (RIO-

boks i FMS-

modus) 

Visning av sjåfør-aktivitet: 

- Styre 

- Hvile eller pause 

- Beredskap 

- arbeider 

X X 
X X 

Overføring av 

sjåføraktivitet 1x per minutt X X X X 

Visning av sjåførens 

kjøretider per dag, uke og 

dobbeltuke 
X X X X 

Lagring og visning av 

sjåføraktiviteter inntil 

maksimalt 90 dager 
X X X X 

Levering av data via 

grensesnitt til 

tredjepartssystemer (hvis 

tilkoblet) 

X X X X 
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Tekniske forutsetninger 

For å kunne bruke Timed må kjøretøyene være utstyrt på følgende måte: 

 MAN lastebil MAN buss MAN Van 

Ikke-MAN-merke 

(RIO-boks i FMS-

modus) 

Bruk av en RIO boks 

(disposisjon av denne 

er ikke er en del av 

tjeneste-GFB) 

 

X X 
X X 

Bruk av digital 

fartsskriver DSRC fra 

Continental VDO eller 

Stoneridge (ikke levert 

av MAN) med en 

firmalås satt opp med 

et firmakort 

 

X X X X 

Bruk av et sjåførkort X X X X 

 

Tjenesten er kompatibel med Continental VDO fartskriver fra versjon DTCO 2.0 (visning av 

gjenværende kjøretider er kun mulig fra fartskriverversjon DTCO 2.1) 

Tjenesten er kompatibel med Stoneridge fartskriver fra versjon SE5000 7.4 (visning av 

gjenværende kjøretider er kun mulig fra fartskriverversjon SE5000 7.6) 

For å kunne bruke Timed må arbeidsplassen være utstyrt på følgende måte: 

• Bruk en internettaktivert datamaskin med operativsystemet Windows 7 eller nyere (leveres ikke 

av RIO) 

• Nettleser (vi anbefaler å bruke den oppdaterte versjonen av følgende nettlesere: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Vi kan ikke garantere funksjonalitet uten 

begrensninger ved bruk av andre nettlesere). 

 

Annet 

For å ha fullt utbytte av Timed anbefales Continental VDO fartsskrivere fra versjon DTCO 2.1 og Stoneridge 

fartsskrivere fra versjon SE5000 7.6. Ved eldre modeller kan det være begrensninger i signalområdet. 


