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Opis usługi Timed 
 

Informacje ogólne 

Timed jest płatną usługą przeznaczoną dla dyspozytorów i kierowników floty, którzy chcą mieć pod kontrolą 
w czasie rzeczywistym aktywność kierowców, taką jak czas prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku. Dzięki 
temu w łatwy sposób można efektywniej zaplanować zlecenia i trasy oraz uniknąć kosztownych nadużyć 
związanych z przekroczeniem czasu prowadzenia pojazdu. 
 

Przegląd funkcji 
Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym na platformie RIO i zakupie usługi Timed za 

pośrednictwem Marketplace, można korzystać z następujących usług Timed dla pojazdów różnych kategorii: 

Funkcja/dane 

Samochód 

ciężarowy 

MAN 

Autobus MAN MAN Van 

Pojazd innej 

marki niż MAN 

(RIO Box w 

trybie FMS) 

Wyświetlanie aktywności 
kierowców: 

- Kierowanie 

- Odpoczynek lub 
przerwa 

- Gotowość do pracy 

- Praca 

X X 
X X 

Przekazywanie informacji 

o aktywności kierowcy 1x 

na minutę 
X X X X 

Wskazywanie dziennego, 

tygodniowego, 

dwutygodniowego czasu 

prowadzenia pojazdu przez 

kierowcę 

X X X X 

Zapisywanie i wyświetlanie 

aktywności kierowców 

przez maks. 90 dni 
X X X X 

Udostępnianie danych 

przez interfejsy do 

systemów zewnętrznych 

(jeśli zostaną podłączone) 

X X X X 
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Wymagania techniczne 

Aby możliwe było korzystanie z Timed, pojazdy muszą być odpowiednio wyposażone: 

 

Samochód 

ciężarowy 

MAN 

Autobus 

 MAN 

MAN 

 Van 

Pojazd innej 

marki niż MAN 

(RIO Box w 

trybie FMS) 

Urządzenie RIO 

Box (którego 

udostępnienie nie jest 

ujęte w OWH 

dot. usługi) 

 

X X 
X X 

Tachograf cyfrowy 

DSRC marki 

Continental VDO lub 

Stoneridge (nie jest 

udostępniany przez 

MAN) z założoną 

blokadą firmy poprzez 

kartę firmową 

 

X X X X 

Korzystanie z karty 

kierowcy 
X X X X 

 

Usługa jest kompatybilna z tachografami Continental VDO od wersji DTCO 2.0 

(wskazywanie pozostałego czasu kierowania możliwe jest dopiero w tachografach od wersji 

DTCO 2.1) 

Usługa jest kompatybilna z tachografami Stoneridge od wersji SE5000 7.4 (wskazywanie 

pozostałego czasu kierowania możliwe jest dopiero w tachografach od wersji SE5000 7.6) 

Aby było możliwe korzystanie z Timed, miejsce pracy musi być odpowiednio wyposażone: 

• Komputer z dostępem do Internetu z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym (nie jest 

udostępniany przez RIO) 

• przeglądarka internetowa (zalecamy aktualne wersje następujących przeglądarek: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. W przypadku stosowania innych 

przeglądarek nie możemy zagwarantować pełnego zakresu funkcji). 
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Pozostałe 

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Timed, zaleca się stosowanie tachografów Continental VDO od 

wersji DTCO 2.1 oraz Stoneridge od wersji SE5000 7.6. W przypadku starszych modeli może występować 

ograniczenie zakresu sygnału. 


