
 

Kokkuvõtlik ülevaade 

Kui sõidukipargi sõidukid on halduspiirkonnas RIO-platvormil positsioneeritud, saab kasutada järgmisi 

RIO Essentialsi võimalusi erinevate sõidukite kategooriate jaoks. 

 

Funktsionaalsus/andmed Veok Buss Kaubik 

Aadressiotsing X See teenus ei ole saadaval 
selle sõiduki kategooria 

puhul. 

X 

Sõiduki identifitseerimine X X 

Sõidukijuhi identifitseerimine 
(eeltingimus: digitaalne 
sõidumeerik) 

X X 

Sõiduki hetkeasukoht iga 15 
minuti järel 

X X 

Lihtne sõiduajalugu ja 
kasutusanalüüsi andmed 

X X 

10 viimase päeva andmete 
ajalugu sõidukipargi jälgimise ja 
kasutusanalüüsi jaoks (käesolev 
päev välja arvatud) 

X X 

Juurdepääs armatuurlauale X X 

Kütusekulu põhine sõiduulatus X X 

CO2 heide X X 

Keskmine kütusekulu sõitmisel X X 

Keskmine kütusekulu seistes X X 

Kogu kütusekulu X X 

Mootori töötamise aeg X X 

Sõiduaeg X X 

Seisuaeg X X 

Keskmine kütusekulu X X 

Marsruut X X 

Keskmine kogumass X Pole saadaval 



 

Keskmine kiirus X X 

VÄLJUMISEELNE kontroll läheb 
tagasi kuni 30 päeva koos MAN 
DriverApp (*Kasutamine Euroopa 
klientidele) 

Pole 
saadaval 

Pole saadaval 

Laadige alla VÄLJUMISEELNE 
kontroll & salvestamine PDF 
formaadis (*Kasutamine Euroopa 
klientidele) 

Pole 
saadaval 

Pole saadaval 

 

 

Üldine teave 

RIO Essentialsi puhul on tegemist põhipaketiga, mis on kasutajale RIO-platvormil registreerudes tasuta 

saadaval. See hõlmab põhielemente erinevatest RIO teenustest lihtsaks koosalustamiseks ja on edasiste RIO 

teenuste ja funktsioonide alus. Edasisi RIO ja MAN-i teenuseid saab osta turult juurde.  

*Enne lahkumist ei ole Ladina-Ameerikas asuvatele klientidele saadaval. 

Tehnilised eeltingimused 

RIO Essentialsi kasutamiseks peavad teie sõidukid olema varustatud järgmiselt: 

 Veok Buss Kaubik 

RIO Boxi kasutamine 
(teenuste 
üldtingimused ei 
hõlma selle 
pakkumist) 

 

X Pole saadaval X 

 

RIO Essentialsi kasutamiseks peab töökoht olema varustatud järgmiselt: 

- internetiühendusega lõppseadme kasutamine, nt arvuti (RIO ei paku) operatsioonisüsteemiga Windows 

7 või uuem 
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