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Specifikacije storitve Timed 
 

Splošne informacije 

Timed je plačljiva storitev za referente in vodje flot, ki želijo v realnem času imeti pregled aktivnosti, kot je 
čas vožnje in počitka svojih voznikov. Tako se lahko lažje zagotovi učinkovito načrtovanje nalogov in 
potovanj in prepreči drage kršitve časa vožnje. 
 

Specifikacije 
Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek 

trgovine Marketplace kupljena storitev Timed, lahko uporabljate naslednje storitve Timed za različne 

kategorije vozil: 

Funkcionalnost/podatki 
Tovornjak 

MAN 
Avtobus MAN 

Dostavno vozilo 

MAN 

Vozilo, ki ni 

znamke MAN 

(RIO Box v 

načinu FMS) 

Prikaz aktivnosti voznika: 

- Vožnja 

- Mirovanje ali 
premor 

- Pripravljenost 

- Dela 

X X 
X X 

posredovanje aktivnosti 

voznika enkrat na minuto; X X X X 

prikaz časa vožnje voznika 

na dan, teden in dva tedna; X X X X 

shranjevanja prikaza 

aktivnosti voznika do 

največ 90 dni; 
X X X X 

zagotavljanje podatkov 

prek vmesnikov na 

sistemih tretjih oseb (v 

kolikor so povezani). 

X X X X 
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Tehnični pogoji 

Za uporabo storitve Timed morajo biti vozila opremljena, kot sledi: 

 
Tovornjak 

MAN 
Avtobus MAN 

Dostavno 

vozilo MAN 

Vozilo, ki ni 

znamke MAN 

(RIO Box v 

načinu FMS) 

uporaba dodatka RIO 

Box (njegovo 

zagotavljanje ni del 

SPP storitev), 

 

X X 
X X 

uporaba digitalnega 

tahografa DSRC 

podjetja Continental 

VDO ali Stoneridge 

(ga ne zagotovi MAN), 

ki omogoča daljinsko 

snemanje, z 

nastavljeno blokado 

podjetja prek kartice 

podjetja (Company 

Card), 

 

X X X X 

uporaba kartice 

voznika. 
X X X X 

 

Storitev je skladna s tahografi Continental VDO od različice DTCO 2.0 naprej (vendar je 

prikaz voznikovega preostalega časa za krmilom možen šele od različice tahografa DTCO 

2.1 naprej). 

Storitev je skladna s tahografi Stoneridge VDO od različice SE5000 7.4 naprej (vendar je 

prikaz voznikovega preostalega časa za krmilom možen šele od različice tahografa SE5000 

7.6 naprej). 

Za uporabo storitve Timed mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi: 

• uporaba računalnika z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim, ki se lahko poveže z 

internetom (ga ne zagotovi RIO); 



 

Stanje: 1. 9. 2020 3 

 

 

• spletni brskalnik (za uporabo priporočamo najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge in Apple Safari. V 

primeru uporabe drugih brskalnikov ne moremo zagotoviti neomejene funkcionalnosti). 

 

Drugo 

Za uporabo celotnega obsega storitve Timed priporočamo tahograf Continental VDO od različice DTCO 2.1 

naprej in tahograf Stoneridge od različice SE5000 7.6 naprej. Pri starejših modelih lahko pride do omejitev v 

obsegu signala. 


