Tekniske adgangskrav

De tekniske adgangskrav beskriver de nødvendige tekniske forudsætninger for brug af RIO-platformen samt
anvendelse af tjenesterne på RIO-platformen. Følgende punkter skal være opfyldt:





Anvendelse af en RIO Box og/eller RIO-sendeenhed (som ikke stilles til rådighed iht. de almindelige
salgsbetingelser for platformen eller de almindelige salgsbetingelser for tjenesterne)
Anvendelse af dataomfanget i flådemanagementstandarden (for dataomfang version 2.0 eller 2.1, dette
svarer til standarden for interfacet i køretøjet med version 3.0) og
Anvendelse af en slutenhed med internetforbindelse.
For at anvende RIO-accounten på platformen kræves der som minimum en pc eller MAC, der opfylder
følgende minimumskrav:
 Dual Core 2 GHz
 4 GB Ram
 Harddisk med 100 GB
 Skærm med en opløsning på mindst 1280*1024
Følgende browsere understøttes:
 Mozilla Firefox (alle systemer, den mest stabile version i øjeblikket)
 Google Chrome (Windows og MAC, den mest stabile version i øjeblikket)
 Internet Explorer / EDGE planlagt
 Safari planlagt
Anvendelserne kan desuden anvendes på en tablet, phablet eller smartphone med Androidoperativsystem fra version 4.4.

Såfremt et køretøj skal have en RIO Box eftermonteret, skal følgende forudsætninger altid opfyldes:









MAN-køretøjer:
Der er monteret en PTM (Powertrain Manager) fra trin 2.
På køretøjer, som er udstyret med det elektroniske bremsesystem EBS5, skal der være monteret en
version EBS5/6 eller højere.
Der er ikke monteret nogen ACC-styreenhed.
Der er eller har ikke været monteret nogen kørecomputer.
Der skal være en ledig DIN-skakt til RIO Box til rådighed.
Køretøjer skal have en digital fartskriver.
Den digitale fartskriver skal understøtte funktionen Remote Download, hvis denne funktions skal
anvendes.
Værkstedet skal være certificeret for evt. at kunne plombere fartskriveren på ny i forbindelse med
tilslutningsledningerne.







Køretøjer fra andre producenter (ikke MAN):
Køretøjet skal have et aktiveret FMS-interface (mindst FMS standardversion 1.0). Der er forskellige
tjenester til rådighed afhængigt af FMS-versionen.
Der skal være en ledig DIN-skakt til RIO Box til rådighed.
Køretøjer skal have en digital fartskriver.
Den digitale fartskriver skal understøtte funktionen Remote Download, hvis denne funktions skal
anvendes.
Værkstedet skal være certificeret for evt. at kunne plombere fartskriveren på ny i forbindelse med
tilslutningsledningerne.

