
 

 

Techniniuose reikalavimuose prieigai aprašomos naudojimuisi RIO platforma ir RIO platformos paslaugomis 

būtinos techninės sąlygos. Turi būti įvykdyti šie punktai: 

 naudojamas RIO Box blokas ir (arba) RIO siųstuvas (jų suteikimas nėra platformos BNS arba paslaugų 

BNS sudedamoji dalis), 

 naudojami 2.0 arba 2.1 versijos automobilių parko valdymo standarto duomenų rinkiniai; tai atitinka 

3.0 versijos transporto priemonės sąsajos standartąir 

 naudojamas įrenginys interneto ryšiui palaikyti. 

 Norint naudotis RIO paskyra, būtinas toliau nurodytų arba geresnių charakteristikų PC arba MAC 

kompiuteris: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB RAM 

 100 GB standusis diskas 

 1280x1024 raiškos monitorius  

Palaikomos tokios naršyklės:  

 Mozilla Firefox (visos sistemos, naujausia stabili versija) 

 Google Chrome (Windows ir MAC, naujausia stabili versija) 

 Internet Explorer / EDGE, numatoma 

 Safari, numatoma 

Programomis taip pat galima naudotis planšetiniuose kompiuteriuose, planšetofonuose arba 

išmaniuosiuose telefonuose, kuriuose įdiegta 4.4 arba naujesnės versijos Android operacinė sistema. 

 
Jeigu transporto priemonėje reikia įrengti RIO Box bloką, būtina įvykdyti šias sąlygas: 

MAN transporto priemonės: 

 Įmontuota PTM (Powertrain Manager) nuo Step 2. 

 Transporto priemonėse, kuriose įrengta elektroninė stabdžių sistema EBS5, įmontuota EBS5/6 arba 

naujesnė versija. 

 Nėra įmontuoto ACC valdymo įtaiso. 

 Nėra arba nebuvo įmontuoto transporto priemonės valdymo kompiuterio. 

 Turi būti vienas neužimtas DIN lizdas RIO Box blokui.  

 Transporto priemonėse turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas. 

 Skaitmeninis tachografas turi palaikyti nuotolinio atsisiuntimo funkciją, jei ketinama naudotis šia 

funkcija. 

 Dirbtuvės turi būti sertifikuotos, kad prireikus galėtų iš naujo užplombuoti tachografą prie jungiamųjų 

laidų. 

 

Techniniai reikalavimai prieigai 



 

Kitų gamintojų transporto priemonės (ne MAN): 

 Transporto priemonėje turi būti suaktyvinta FMS sąsaja (mažiausiai 1.0 versijos FMS standarto). 

Priklausomai nuo FMS versijos gali būti teikiamos įvairios apimties paslaugos. 

 Turi būti vienas neužimtas DIN lizdas RIO Box blokui.  

 Transporto priemonėse turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas. 

 Skaitmeninis tachografas turi palaikyti nuotolinio atsisiuntimo funkciją, jei ketinama naudotis šia 

funkcija. 

 Dirbtuvės turi būti sertifikuotos, kad prireikus galėtų iš naujo užplombuoti tachografą prie jungiamųjų 

laidų. 

 

 

 
 

 


