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Produktspecifikation för Timed 
 

Allmän information 

Timed är en betaltjänst som hjälper fordonsflottans administratörer och samordnare att i realtid överblicka 
förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av Timed blir det enklare att effektivt planera uppdrag och turer så att 
lagstadgade körtider inte överskrids och dyra böter kan undvikas. 
 

Produktöversikt 
Efter att fordonsflottans fordon har registrerats i den administrativa delen för RIO på RIO-plattformen och 

tjänsten Timed har förvärvats för dessa fordon på marknadsplatsen, kan följande funktioner från Timed 

användas för de olika fordonskategorierna: 

Funktioner/data Lastbil MAN Buss MAN Van MAN 

Annat fabrikat 

än MAN (RIO 

Box i FMS-läge) 

Visning av förarens 
aktiviteter: 

- Körning 

- Vila eller rast 

- Beredskap 

- Arbeten 

X X 
X X 

Förarens aktivitet överförs 

en gång per minut X X X X 

Visning av förarens körtider 

per dag, vecka och 

tvåveckorsperiod 
X X X X 

Förarens aktivitetsdata 

sparas och kan visas i upp 

till 90 dagar 
X X X X 

Uppgifterna kan överföras 

till tredje parts/externa 

system (om förbindelse är 

etablerad) 

X X X X 
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Tekniska krav 

För att kunna använda Timed måste fordonen vara utrustade med följande: 

 Lastbil MAN Buss MAN Van MAN 

Annat fabrikat 

än MAN (RIO 

Box i FMS-läge) 

En RIO box 

(tillhandahålls inte som 

en del av 

tjänstevillkoren) 

 

X X 
X X 

Användning av digital 

färdskrivare för DSRC 

från Continental VDO 

eller Stoneridge 

(tillhandahålls inte av 

MAN) med 

företagarkort och 

aktiverad företagsspärr 

 

X X X X 

Användning av 

förarkort 
X X X X 

 

Tjänsten är kompatibel med färdskrivare Continental VDO version DTCO 2.0 eller senare 

(visning av återstående körtid kräver dock version DTCO 2.1 eller senare). 

Tjänsten är kompatibel med färdskrivare Stoneridge version SE5000 7.4 eller senare (visning 

av återstående körtid kräver dock version SE5000 7.6 eller senare). 

För att kunna använda Timed måste arbetsplatsen vara utrustad med följande: 

• Dator med operativsystem Windows 7 eller senare och internetanslutning (tillhandahålls inte av RIO)

  

• Webbläsare (för användningen rekommenderar vi den senaste versionen av följande webbläsare: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Om andra webbläsare 

används kan vi inte garantera fullständig funktionalitet.) 
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Övrigt 

För att kunna använda samtliga funktioner Timed erbjuder, rekommenderar vi färdskrivare Continental VDO 

av version DTCO 2.1 eller senare och färdskrivare Stoneridge av version SE5000 7.6 eller senare. Om 

färdskrivare av äldre version används, kan vissa begränsningar av signaltypernas omfattning förekomma. 


