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Descrição dos serviços Timed 
 

Informações gerais 

O Timed é um serviço com custos associados para gestores e gestores de frotas que desejem manter sob 
controlo as atividades, como os tempos de condução e repouso dos seus motoristas, em tempo real. Assim 
é mais fácil garantir um planeamento mais eficiente das tarefas e viagens e a prevenção de infrações 
dispendiosas aos tempos de condução. 
 

Síntese dos serviços 
Após a criação dos perfis dos veículos da frota na área de administração RIO na plataforma RIO e após a 

compra do serviço Timed para estes veículos, através do Marketplace, poderá utilizar os seguintes serviços 

do Timed para as diferentes categorias de veículos: 

Funcionalidade/dados Camião MAN Autocarro MAN Furgão MAN 

Marca não MAN 

(RIO Box em 

modo FMS) 

Indicação da atividade do 
motorista: 

- Guiar 

- Repouso ou pausa 

- Prontidão 

- Trabalhos 

X X 
X X 

Transferência da atividade 

do motorista 1x por minuto X X X X 

Indicação dos tempos de 

condução do motorista por 

dia, semana e quinzena 
X X X X 

Armazenamento e 

indicação das atividades 

dos motoristas até no máx. 

90 dias 

X X X X 

Disponibilização dos dados 

a sistemas de terceiros 

(caso estejam ligados) 

através de interfaces 

X X X X 
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Pré-requisitos técnicos 

Para poder usar o Timed, os veículos têm de estar equipados da seguinte forma: 

 Camião MAN Autocarro MAN Furgão MAN 

Marca não MAN 

(RIO Box em 

modo FMS) 

Utilização de uma RIO 

Box (cuja 

disponibilização não 

faz parte dos TCG dos 

serviços) 

 

X X 
X X 

Utilização de um 

tacógrafo digital DSRC 

da Continental VDO 

(não é disponibilizado 

por MAN) com 

bloqueio da empresa 

configurado pelo 

cartão da empresa 

 

X X X X 

Utilização de um 

cartão do motorista 
X X X X 

 

O serviço é compatível com tacógrafos Continental VDO a partir da versão DTCO 2.0 (no 

entanto a indicação do tempo de condução remanescente só é possível a partir do tacógrafo 

com a versão DTCO 2.1) 

O serviço é compatível com tacógrafos Stoneridge a partir da versão SE5000 7.4 (no 

entanto a indicação do tempo de condução remanescente só é possível a partir do tacógrafo 

com a versão SE5000 7.6) 

Para poder usar o Timed, o local de trabalho tem de estar equipado da seguinte forma: 

• Utilização de um computador apto para Internet com sistema operativo Windows 7 ou mais recente 

(não é disponibilizado por RIO) 

• Internet Browser (para a utilização recomendamos a versão mais atual dos seguintes Browsers: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Na utilização de outros 

Browsers não podemos garantir uma funcionalidade sem limitações). 
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Outros 

Para poder usar o Timed em pleno, recomendam-se os tacógrafos Continental VDO a partir da versão 

DTCO 2.1 e os tacógrafos Stoneridge a partir da versão SE5000 7.6. No caso de modelos mais antigos 

podem ocorrer limitações no âmbito dos sinais. 


