
 

 

A műszaki hozzáférési követelmények leírják a RIO-platform használatához, illetve a RIO-platform 

szolgálatainak igénybevételéhez feltétlenül szükséges műszaki előfeltételeket. Az alábbi pontoknak kell 

teljesülniük: 

 RIO-doboz és/vagy RIO-küldőegység használata (amelynek rendelkezésre bocsátása nem része a 

platform ÁSZF-jének vagy a szolgálat ÁSZF-jének), 

 sztenderd flottakezelési adatmennyiség alkalmazása (2.0 vagy 2.1 verziójú adatmennyiségnél, ez 

sztenderdként a járműben lévő interfész esetében a 3.0 verziónak felel meg) és 

 internethasználatra alkalmas végkészülék használata. 

 A RIO-fiók platformon való üzemeltetéshez legalább egy asztali számítógép vagy egy MAC szükséges az 

alábbi minimális követelményekkel: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 100 GB-s merevlemez 

 legalább 1280*1024 felbontású monitor  

Az alábbi böngészők támogatottak:  

 Mozilla Firefox (minden rendszer, a legfrissebb stabil verzió) 

 Google Chrome (Windows és MAC, a legfrissebb stabil verzió) 

 Internet Explorer/EDGE tervben 

 Safari tervben 

Az alkalmazások ezenkívül táblagépen, phableten vagy okostelefonon is használhatók 4.4 verziónál 

frissebb androidos operációs rendszerrel. 

 
Amennyiben a járműhöz hozzá kell szerelni egy RIO-dobozt, az alábbi előfeltételeket mindenképp be kell 

tartani: 

MAN-járművek: 

 A 2. lépéstől egy PTM (Powertrain Manager) van beszerelve. 

 Azoknál a járműveknél, amelyeket EBS5 EBS-fékrendszerrel szereltek fel, és EBS5/6 vagy újabb változat 

van beszerelve. 

 ACC-vezérlőkészülék nincs beszerelve. 

 Nincs vagy nem volt beszerelve járművezérlő számítógép. 

 A RIO-doboznak egy szabad DIN-üreget kell biztosítani.  

 A járműveknek rendelkezniük kell egy digitális tachográffal. 

 A digitális tachográfnak támogatnia kell a távoli letöltési funkciót, amennyiben használni szeretné ezt a 

funkciót. 

 A műhelynek tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, hogy a tachográfot a csatlakozóvezeték tekintetében 

újra lehessen plombálni. 
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Más gyártók járművei (nem MAN): 

 A járműnek aktivált FMS-interfésszel kell rendelkeznie (legalább sztenderd FMS 1.0 verzió). Az FMS-

verziótól függően a szolgálatok különféle kivitelben állnak rendelkezésre. 

 A RIO-doboznak egy szabad DIN-üreget kell biztosítani.  

 A járműveknek rendelkezniük kell egy digitális tachográffal. 

 A digitális tachográfnak támogatnia kell a távoli letöltési funkciót, amennyiben használni szeretné ezt a 

funkciót. 

 A műhelynek tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, hogy a tachográfot a csatlakozóvezeték tekintetében 

újra lehessen plombálni. 

 

 

 
 

 


