
 

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις πρόσβασης περιγράφουν τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρήση της 

πλατφόρμας RIO καθώς και για την αξιοποίηση των υπηρεσιών στην εν λόγω πλατφόρμα. Πρέπει να 

πληρούνται τα παρακάτω σημεία: 

 Χρήση ενός RIO-Box και/ή μονάδας μετάδοσης RIO (η διάθεση τους δεν αποτελεί συστατικό μέρος 

της πλατφόρμας AGB (γενικοί όροι και προϋποθέσεις) ή της υπηρεσίας AGB). 

 Χρήση του όγκου δεδομένων του προτύπου διαχείρισης του στόλου (για τους όγκους δεδομένων 

έκδοση 2.0 ή 2.1, αυτό είναι το πρότυπο για τη διεπαφή στο όχημα έκδοσης 3.0) και 

 Χρήση ενός τερματικού με δυνατότητα Ιnternet. 

 Για τη λειτουργία του λογαριασμού RIO στην πλατφόρμα απαιτείται τουλάχιστον ένας Η/Υ ή MAC με 

τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 Σκληρός δίσκος με 100 GB 

 Οθόνη με ανάλυση τουλάχιστον 1280*1024  

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης:  

 Mozilla Firefox (όλα τα συστήματα, τελευταία σταθερή έκδοση) 

 Google Chrome (Windows και MAC, τελευταία σταθερή έκδοση) 

 Internet Explorer / EDGE προγραμματισμένο 

 Safari προγραμματισμένο 

Οι εφαρμογές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε Tablet, Phablet ή Smartphone με λειτουργικό 

σύστημα Android από την έκδοση 4.4 και πάνω. 

 
Σε περίπτωση που ένα όχημα πρέπει να εξοπλιστεί εκ των υστέρων με RIO-Box, οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

είναι υποχρεωτικές: 

Οχήματα ΜΑΝ: 

 Είναι τοποθετημένο ένα PTM (Powertrain Manager) Step 2 και πάνω. 

 Στα οχήματα που εξοπλίζονται με το ηλεκτρονικό σύστημα φρένων EBS5 είναι τοποθετημένη μια 

έκδοση EBS5/6 ή ανώτερη. 

 Δεν είναι τοποθετημένος εγκέφαλος ACC. 

 Δεν είναι ή δεν ήταν τοποθετημένος κανένας υπολογιστής διαχείρισης οχήματος. 

 Πρέπει να διατίθεται μια ελεύθερη υποδοχή DIN για το RIO-Box.  

 Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο. 

 Ο ψηφιακός ταχογράφος πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία remote download, σε περίπτωση που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία. 

 Το συνεργείο πρέπει να είναι πιστοποιημένο, και εάν είναι απαραίτητο, να μπορεί σφραγίσει εκ νέου 

τον ταχογράφο σε σχέση με τα καλώδια σύνδεσης. 

Τεχνικές απαιτήσεις πρόσβασης 



 

 

Οχήματα άλλων κατασκευαστών (όχι MAN): 

 Το όχημα πρέπει να διαθέτει ενεργοποιημένη διασύνδεση FMS (τουλάχιστον βασική έκδοση 1.0 FMS). 

Ανάλογα με την έκδοση FMS διατίθενται υπηρεσίες με διαφορετικές μορφές. 

 Πρέπει να διατίθεται μια ελεύθερη υποδοχή DIN για το RIO-Box.  

 Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό ταχογράφο. 

 Ο ψηφιακός ταχογράφος πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία remote download, σε περίπτωση που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η λειτουργία. 

 Το συνεργείο πρέπει να είναι πιστοποιημένο, και εάν είναι απαραίτητο, να μπορεί σφραγίσει εκ νέου 

τον ταχογράφο σε σχέση με τα καλώδια σύνδεσης. 

 

 

 
 

 


