
 

 

V tehničnih zahtevah za dostop so opisani tehnični pogoji, ki so potrebni za uporabo platforme RIO in storitev na 

platformi RIO. Izpolnjene morajo biti naslednje točke: 

 uporaba RIO-Box in/ali oddajne enote RIO (njihovo zagotavljanje ni del SPP platforme ali SPP storitev), 

 uporaba obsegov podatkov standarda za upravljanje voznega parka (za obsege podatkov različice 2.0 ali 

2.1 to ustreza kot standard za vmesnik v vozilu različice 3.0) in 

 uporaba končne naprave z dostopom do interneta. 

 Za delovanje računa RIO na platformi je potreben vsaj en osebni računalnik ali računalnik MAC z 

izpolnjenimi naslednjimi minimalnimi zahtevami: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB RAM 

 Trdi disk s kapaciteto 100 GB 

 Zaslon z resolucijo vsaj 1280*1024  

Podprti so naslednji brskalniki:  

 Mozilla Firefox (vsi sistemi, najnovejša stabilna različica), 

 Google Chrome (Windows in MAC, najnovejša stabilna različica), 

 Internet Explorer/EDGE načrtovan, 

 Safari načrtovan. 

Aplikacije je mogoče uporabljati tudi na tabličnih računalnikih, tabličnih telefonih ali pametnih 

telefonih z operacijskim sistemom Android od različice 4.4 naprej. 

 
Za morebitno naknadno vgradnjo RIO-Box v vozilo morajo biti nujno izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 

Vozila MAN: 

 Vgrajen je PTM (Powertrain Manager) od Step 2 naprej. 

 Pri vozilih, ki so opremljena z elektronskim zavornim sistemom EBS5, je vgrajena različica EBS5/6 ali 

višja. 

 ACC krmilnik ni vgrajen. 

 Računalnik za upravljanje z vozilom ni ali ni bil vgrajen. 

 Na voljo mora biti prosta reža DIN za RIO Box.  

 Vozila morajo biti opremljena z digitalnim tahografom. 

 Digitalni tahograf mora podpirati funkcijo daljinskega snemanja, če želite to funkcijo uporabljati. 

 Delavnica mora biti certificirana, da po potrebi ponovno zapečati tahograf glede priključnih napeljav. 

Tehnične zahteve za dostop 



 

 

Vozila drugih proizvajalcev (ne vozila MAN): 

 Vozilo mora imeti aktiviran vmesnik FMS (vsaj standardno različico FMS 1.0). Glede na različico FMS so 

storitve na voljo v različnem obsegu. 

 Na voljo mora biti prosta reža DIN za RIO Box.  

 Vozila morajo biti opremljena z digitalnim tahografom. 

 Digitalni tahograf mora podpirati funkcijo daljinskega snemanja, če želite to funkcijo uporabljati. 

 Delavnica mora biti certificirana, da po potrebi ponovno zapečati tahograf glede priključnih napeljav. 

 

 

 
 

 


