
 

 

Ydelsesoversigt 

Når flådens køretøjer er blevet oprettet på RIO-platformen, kan de følgende ydelser fra RIO Essentials 

bruges automatisk til de forskellige køretøjskategorier: 

 

Funktioner / data Lastbil Bus Varevogn 

Adressesøgning X Tjenesten er ikke til 
rådighed for denne 

køretøjskategori 

X 

Køretøjsidentifikation X X 

Chauffør-identifikation 
(forudsætning: digital fartskriver) 

X X 

Aktuel køretøjsposition hvert 15. 
minut 

X X 

Enkel kørselshistorik og 
oplysninger fra 
anvendelsesanalyse 

X X 

10 dages datahistorik i fortiden for 
flådeovervågningen og 
anvendelsesanalysen (undtaget 
den aktuelle dag) 

X X 

Adgang til dashboard X X 

Forbrugsrækkevidde X X 

CO2-emission X X 

Gennemsnitligt forbrug X X 

Gennemsnitligt forbrug ved 
standsning 

X X 

Samlet forbrug X X 

Motordriftstid X X 

Køretid X X 

Levetid X X 

Gennemsnitsforbrug X X 

Kørestrækning X X 



 

 

Gennemsnitlig totalvægt X Ikke tilgængelig 

Gennemsnitlig hastighed X X 

Før afgang check går tilbage op til 
30 dage i forbindelse med MAN 
DriverApp (*Forbrug for kunder i 
Europa) 

Ikke 
tilgængelig 

Ikke tilgængelig 

Download af den præ-afgang 
check & gemme som PDF-format 
(*Forbrug for kunder i Europa) 

Ikke 
tilgængelig 

Ikke tilgængelig 

 

Generelle oplysninger 

RIO Essentials er en grundpakke, der stilles gratis til rådighed for brugerne ved registrering på RIO-platformen. 

RIO Essentials omfatter vigtige basiselementer fra forskellige RIO-tjenester, der tilsammen udgør et simpelt 

udgangspunkt og danner grundlag for yderligere RIO-tjenester og -funktioner. Mere omfattende MAN- og 

RIO-tjenester kan tilkøbes på markedet.  

*Pre afrejse check er ikke tilgængelig for kunder fra Latin Amerika. 

 

Tekniske forudsætninger 

For at kunne bruge RIO Essentials, skal dine køretøjer være udstyret som følger: 

 Lastbil Bus Varevogn 

Brug af en RIO Box 

(disse stilles ikke til 

rådighed i henhold til 

vilkårene og 

betingelserne for 

tjenesten) 

 

X Ikke tilgængelig X 

 

For at kunne bruge RIO Essentials skal arbejdspladsen være udstyret som følger: 

- En slutenhed i brug, der kan gå på nettet, f.eks. computer (stilles ikke til rådighed af RIO) med 

operativsystemet Windows 7 eller nyere  
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