
 

 

Техническите изисквания относно достъпа описват техническите изисквания, необходими за 

използването на платформата RIO, както и използването на услуги на платформата RIO. Трябва да са 

изпълнени следните аспекти: 

 Използване на RIO Box и/или предавател RIO (предоставянето на последните не е част от 

общите условия за ползване на платформата или общите условия за ползване на услуги), 

 Използване на обемите на данни от стандарта за управление на машинния парк (за обемите 

от данни версия 2.0 или 2.1 това съответства на версия 3.0 на стандарта за интерфейса в 

превозното средство) и 

 използване на крайно устройство с достъп до интернет. 

 За използване на акаунта RIO на платформата е необходим най-малко един персонален 

компютър или MAC със следните минимални изисквания: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 Твърд диск със 100 GB 

 Монитор с разделителна способност най-малко 1280*1024  

Поддържат се следните браузъри:  

 Mozilla Firefox (всички системи, най-новата стабилна версия) 

 Google Chrome (Windows и MAC, най-новата стабилна версия) 

 Internet Explorer/EDGE – предстои 

 Safari – предстои 

Приложенията могат да се използват и на таблети, фаблети или смартфони с операционна 

система Android версия 4.4 или по-нова. 

 

Ако превозното средство трябва да се оборудва допълнително с RIO Box, задължително трябва да са 

изпълнени следните условия: 

Превозни средства MAN: 

 Трябва да е монтиран PTM (Powertrain Manager) над Step 2. 

 При автомобили, които са оборудвани с електронна спирачна система EBS5, трябва да е 

монтирана версия EBS5/6 или по-висока. 

 Не трябва да е монтиран АСС контролер. 

 Не трябва да е монтиран и не трябва да е бил монтиран компютър за водене на автомобила. 

 Трябва да е налице свободен DIN слот за RIO Box.  

 Превозните средства трябва да разполагат с цифрови тахографи. 

 Цифровият тахограф трябва да поддържа функцията Remote Download, ако искате да 

използвате тази функция. 

 Сервизът трябва да е сертифициран, за да може евентуално да пломбира тахографа отново 

заради свързващите кабели. 
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Превозни средства на други производители (не MAN): 

 Превозното средство трябва да разполага с активиран FMS интерфейс (най-малко FMS 

Standard версия 1.0). В зависимост от версията на FMS се предлагат услуги в различни 

варианти. 

 Трябва да е налице свободен DIN слот за RIO Box.  

 Превозните средства трябва да разполагат с цифрови тахографи. 

 Цифровият тахограф трябва да поддържа функцията Remote Download, ако искате да 

използвате тази функция. 

 Сервизът трябва да е сертифициран, за да може евентуално да пломбира тахографа отново 

заради свързващите кабели. 


