Преглед на услугата
След като превозните средства от автопарка са създадени в раздела за администрация на
платформата RIO, могат да се използват следните услуги на RIO Essentials за различните
категории превозни средства:
Функционалност/данни

Камион

Автобус

Микробус

Търсене на адрес

X

X

Идентификация на превозното
средство

X

Услугата не се предлага
за тази категория
превозни средства

Идентифициране на водача
(условие: цифров тахограф)

X

X

Текущо местоположение на
превозното средство на всеки
15 минути

X

X

Опростена хронология на
пътуванията и данни от анализа
на използването

X

X

Хронология на данните за
последните 10 дни за монитора
на автомобилния парк и
оперативния анализ (изключва
се текущият ден)

X

X

Достъп до таблото

X

X

Обхват на разхода

X

X

CO2 емисия

X

X

Среден разход на гориво при
движение

X

X

Среден разход на гориво на
място

X

X

Общ разход

X

X

Време на работа на двигателя

X

X

Време на движение

X

X

X

Време на престой

X

X

Среден разход

X

X

Дължина на маршрута

X

X

Средно общо тегло

X

Не е на
разположение

Средна скорост

X

X

Предварителната проверка ще
върне до 30 дни заедно с MAN
шофьорската ап (*Използване
за клиенти в Европа)

Не е на
разположен
ие

Не е на
разположение

Изтегляне на предварително
заминаване проверка &
спестяване като PDF формат
(*Използване за клиенти в
Европа)

Не е на
разположен
ие

Не е на
разположение

Обща информация
RIO Essentials е основният пакет, който се предоставя безплатно на потребителя при регистрация на
платформата RIO. Той обобщава важни основни елементи от различни услуги RIO за лесен старт и е
основата на допълнителните услуги и функции RIO. Допълнителни услуги RIO и MAN могат да се
заявят на пазара срещу заплащане.
*Предварителната проверка не е достъпна за клиенти от Латинска Америка.
Технически изисквания
За да можете да използвате RIO Essentials, Вашите превозни средства трябва да са оборудвани, както
следва:
Използване на RIO
Box
(предоставянето ѝ
не е част от общите
търговски условия
за услугите)

Камион
X

Автобус
Не е на разположение

Микробус
X

За да можете да използвате RIO Essentials, работното място трябва да е оборудвано, както следва:
-

Използване на крайно устройство с интернет, например компютър (не се предоставя от RIO) с
операционна система Windows 7 или по-нова

