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Popis služby Timed 
 

Všeobecné informácie 

Timed je platená služba pre dispečerov a manažérov vozového parku, ktorí chcú mať prehľad o činnostiach, 
ako je čas jazdy a čas odpočinku, svojich vodičov v reálnom čase. Tým sa umožní efektívnejšie plánovanie 
zákaziek a jázd a predíde sa drahému prekročeniu času jazdy. 
 

Prehľad služby 
Potom ako sa na platforme RIO zadajú vozidlá vozového parku v časti Administrácia RIO a po zakúpení 

služby Timed pre tieto vozidlá v Marketplace sa môžu využívať nasledujúce služby Timed pre rôzne 

kategórie vozidiel: 

Funkčnosť/údaje 

Nákladný 

automobil 

MAN 

MAN Bus 
Dodávkové 

vozidlo MAN 

Vozidlo inej 

značky ako 

MAN (RIO Box 

v režime FMS) 

Zobrazenie činnosti vodiča: 

- Riadenie 

- Odpočinok alebo 
pauza 

- Pohotovosť 

- Práce 

X X 
X X 

Prenos činnosti vodiča 1x 

za minútu X X X X 

Zobrazenie časov jázd 

vodiča za deň, týždeň a 

dvojtýždeň 
X X X X 

Uloženie a zobrazenie 

činností vodiča na max. 90 

dní 
X X X X 

Poskytovanie údajov 

prostredníctvom rozhraní 

systémom tretích strán (ak 

sú pripojené) 

X X X X 
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Technické predpoklady 

Na používanie Timed musia byť vozidlá vybavené nasledovne: 

 

Nákladný 

automobil 

MAN 

MAN Bus 
Dodávkové 

vozidlo MAN 

Vozidlo inej 

značky ako MAN 

(RIO Box v 

režime FMS) 

Použitie produktu RIO 

Box (ktorého 

poskytnutie nie je 

súčasťou VOP pre 

poskytovanie služieb) 

 

X X 
X X 

Použitie digitálneho 

tachografu DSRC od 

spoločnosti 

Continental VDO alebo 

Stoneridge (MAN ho 

neposkytuje) s 

nastavenou 

možnosťou 

zablokovania zo strany 

podniku 

prostredníctvom 

firemnej karty 

 

X X X X 

Použitie karty vodiča X X X X 

 

Služba je kompatibilná s tachografmi Continental VDO od verzie DTCO 2.0 (zobrazenie 

zostávajúcich časov jázd je možné len od verzie tachografu DTCO 2.1) 

Služba je kompatibilná s tachografmi Stoneridge od verzie SE5000 7.4 (zobrazenie 

zostávajúcich časov jázd je možné len od verzie tachografu SE5000 7.6) 

Aby ste mohli používať Timed, musí byť pracovisko vybavené nasledovne: 

• Použitie počítača s možnosťou pripojenia na internet s operačným systémom Windows 7 alebo 

novším (RIO ho neposkytuje) 

• Internetový prehliadač (odporúčame používať najaktuálnejšiu verziu nasledujúcich prehliadačov: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Pri použití iných 

prehliadačov nemôžeme zaručiť neobmedzenú funkčnosť). 
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Ostatné 

Aby ste využili celý rozsah Timed, odporúčajú sa tachografy Continental VDO od verzie DTCO 2.1 a 

tachografy Stoneridge od verzie SE5000 7.6. Staršie modely môžu mať obmedzený rozsah signálu. 


