
 

 

Technické požadavky pro přístup popisují technické požadavky nutné pro používání platformy RIO a pro 

využívání služeb nabízených na platformě RIO. Musí být splněny následující body: 

 Použití RIO Boxu a/nebo vysílacího zařízení RIO (jeho zpřístupnění není součástí všeobecných 

smluvních podmínek pro používání platformy ani všeobecných smluvních podmínek pro využívání 

služeb), 

 použití datových standardů správy vozového parku (datové standardy verze 2.0 nebo 2.1, odpovídá 

standardu rozhraní ve vozidle verze 3.0) a 

 použití koncového zařízení s připojením na internet. 

Ke správě účtu RIO na platformě je nutný alespoň jeden počítač nebo MAC s následujícími minimálními 

požadavky: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 Pevný disk 100 GB 

 Monitor s rozlišením 1280*1024 

Podporovány jsou tyto prohlížeče:  

 Mozilla Firefox (všechny systémy, nejaktuálnější stabilní verze) 

 Google Chrome (Windows a MAC, nejaktuálnější stabilní verze) 

 Internet Explorer / EDGE 

 Safari 

Aplikace mohou být používány také na tabletu, phabletu nebo chytrém telefonu s operačním systémem 

Android od verze 4.4. 

 

Má-li být vozidlo dovybaveno RIO Boxem, musí být splněny následující požadavky: 

Vozy MAN: 

 Od úrovně Step 2 je vestavěn PTM (Powertrain Manager). 

 U vozidel, která jsou vybavena elektronickým brzdovým systémem EBS5, je namontována verze EBS5/6 

nebo vyšší. 

 Není vestavěna řídicí jednotka ACC. 

 Není nebo nebyla vestavěna žádná řídicí jednotka vozidla. 

 K dispozici musí být volná zdířka DIN pro RIO Box.  

 Vozidla musí mít k dispozici digitální tachograf. 

 Digitální tachograf musí podporovat funkci remote download, má-li být tato funkce využívána. 

 Dílna musí být certifikována, aby mohla zaplombovat tachograf po provedení nové elektroinstalace. 

 

Technické požadavky pro přístup 



 

Vozy jiných výrobců (ne MAN): 

 Vozidlo musí být vybaveno aktivovaným rozhraním FMS (minimálně verze FMS Standard 1.0). V 

závislosti na verzi FMS jsou u služeb k dispozici různé funkce. 

 K dispozici musí být volná zdířka DIN pro RIO Box.  

 Vozidla musí mít k dispozici digitální tachograf. 

 Digitální tachograf musí podporovat funkci remote download, má-li být tato funkce využívána. 

 Dílna musí být certifikována, aby mohla zaplombovat tachograf po provedení nové elektroinstalace. 


