
 

 

Paslaugų apžvalga 

RIO platformoje administravimo srityje pridėjus parko transporto priemones galima naudotis šiomis „RIO 

Essentials“ paslaugomis, skirtomis įvairioms transporto priemonių kategorijoms: 
 

Funkcionalumas / duomenys Sunkvežimi
s 

Autobusas Furgonas 

Adreso paieška X Ši paslauga šios 
kategorijos transporto 

priemonėms neteikiama 

X 

Transporto priemonės 
identifikavimas 

X X 

Vairuotojo identifikavimas (sąlyga: 
skaitmeninis tachografas) 

X X 

Faktinė transporto priemonės 
padėtis, nustatoma kas 15 
minučių 

X X 

Paprasta važiavimo istorija ir 
naudojimo analizės duomenys 

X X 

10 dienų praeities duomenų 
istorija, skirta apžvelgti transporto 
priemonių parkui ir analizuoti 
naudojimą (dabartinė diena 
neįtraukta) 

X X 

Prieiga prie prietaisų skydelio X X 

Atstumas pagal sąnaudas X X 

CO2 išmetimas X X 

Vidutinės sąnaudos važiuojant X X 

Vidutinės sąnaudos stovint X X 

Bendrosios sąnaudos X X 

Variklio veikimo laikas X X 

Važiavimo laikas X X 

Stovėjimo laikas X X 

Vidutinės sąnaudos X X 



 

 

Važiavimo kelias X X 

Vidutinė bendroji masė X Nėra 

Vidutinis greitis X X 

Prieš išvykstant patikrinti grįžta iki 
30 dienų kartu su MAN DriverApp 
(*Naudojimas klientams Europoje) 

Nėra Nėra 

Atsisiųsti iš anksto išvykimo 
patikrinti & taupymo kaip PDF 
formatu (*Naudojimas klientams 
Europoje)  

Nėra Nėra 

 

Bendroji informacija 

„RIO Essentials“ yra bazinis paketas, nemokamai siūlomas naudotojui užsiregistravus RIO platformoje. Jis apima 

pagrindinius įvairių RIO paslaugų elementus, skirtus naudojimosi pradžiai palengvinti, ir sudaro pagrindą kitoms 
RIO paslaugoms ir funkcijoms. Kitų mokamų RIO ir MAN paslaugų galima papildomai įsigyti prekyvietėje. 

*Išankstinio išvykimo patikrinimas nėra prieinamas klientams iš Lotynų Amerikos. 

Techniniai reikalavimai 

Kad galėtumėte naudotis „RIO Essentials“, Jūsų transporto priemonėse turi būti ši įranga: 

 Sunkvežimis Autobusas Furgonas 

Naudojamas „RIO 

Box“ blokas (jo 

suteikimas nėra 
paslaugų BNS 
sudedamoji dalis) 

 

X Nėra X 

 

Kad galėtumėte naudotis „RIO Essentials“, darbo vieta turi būti įrengta taip: 

- Naudojamas įrenginys su interneto prieiga, pvz., kompiuteris (RIO jo nesuteikia) su „Windows 7“ arba 

naujesne operacine sistema,  
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