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Prestatiebeschrijving Timed 
 

Algemene informatie 

Timed is een betaalde service voor disponenten en wagenparkmanagers die in realtime de activiteiten zoals 
rij- en rusttijden van hun chauffeurs in de gaten willen houden. Zo kunnen opdrachten en ritten efficiënter 
worden gepland en kunnen dure overtredingen van de rijtijden eenvoudiger worden voorkomen. 
 

Prestatieoverzicht 
Nadat de voertuigen van het wagenpark in het RIO-administratiegedeelte op het RIO-platform zijn 

aangemaakt en de dienst Timed voor deze voertuigen via de Marketplace is gekocht, kunnen de volgende 

prestaties van Timed voor de verschillende voertuigcategorieën worden gebruikt: 

Functie / gegevens MAN Truck MAN Autobus MAN Van 

Niet van het 

merk MAN (RIO 

Box in FMS-

modus) 

Weergave van de 
chauffeursactiviteit: 

- Rijden 

- Rust of pauze 

- Beschikbaarheid 

- Werkzaamheden 

X X 
X X 

Overdracht van de 

chauffeursactiviteit 1x per 

minuut 
X X X X 

Weergave van de rijtijden 

van de chauffeur per dag, 

week en twee weken 
X X X X 

Opslag en weergave van de 

chauffeursactiviteiten tot 

max. 90 dagen 
X X X X 

Beschikbaarstelling van de 

gegevens via interfaces aan 

derde systemen (indien 

verbonden) 

X X X X 
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Technische voorwaarden 

Voor het gebruik van Timed moeten de voertuigen als volgt zijn uitgerust: 

 MAN Truck MAN Autobus MAN Van 

Niet van het 

merk MAN (RIO 

Box in FMS-

modus) 

Gebruik van een RIO 

Box (de 

beschikbaarstelling 

hiervan maakt geen 

deel uit van de 

Algemene 

voorwaarden voor 

dienstverlening) 

 

X X 
X X 

Gebruik van een 

digitale tachograaf 

DSRC van Continental 

VDO of Stoneridge 

(wordt niet door MAN 

beschikbaar gesteld) 

met ingestelde 

bedrijfsvergrendeling 

door een bedrijfskaart 

 

X X X X 

Gebruik van een 

bestuurderskaart 
X X X X 

 

De service is compatibel met Continental VDO tachografen vanaf versie DTCO 2.0 (de 

weergave van resterende rijtijden is echter pas vanaf tachograaf versie DTCO 2.1 mogelijk) 

De service is compatibel met Stoneridge tachografen vanaf versie SE5000 7.4 (de weergave 

van resterende rijtijden is echter pas vanaf tachograaf versie SE5000 7.6 mogelijk) 

Voor het gebruik van Timed moet de werkplek als volgt zijn uitgerust: 

• Gebruik van een computer met internetaansluiting en besturingssysteem Windows 7 of later (wordt 

niet door RIO beschikbaar gesteld) 
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• Internetbrowser (Wij raden u aan gebruik te maken van de meest actuele versie van een van de 

volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Bij 

gebruik van andere browsers kunnen wij geen onbeperkte functionaliteit garanderen). 

 

Overige 

Om Timed optimaal te kunnen gebruiken worden Continental VDO tachografen vanaf versie DTCO 2.1 en 

Stoneridge tachografen vanaf versie SE5000 7.6 aanbevolen. Bij oudere modellen kunnen er beperkingen in 

het aantal signalen optreden. 


