
 

 

Piekļuves tehniskajās prasībās ir norādīti tehniskie nosacījumi, kuriem ir jābūt izpildītiem, lai varētu izmantot 

RIO platformu un lietot pakalpojumus RIO platformā. Jābūt izpildītām šādām prasībām: 

 jāizmanto RIO BOX un/vai RIO raidītājs (to nodrošināšana nav noteikta platformas vispārīgajos 

noteikumos vai pakalpojumu vispārīgajos noteikumos), 

 jāizmanto autoparka pārvaldības standarta datu apjoms (datu apjomu versijām 2.0 vai 2.1, kas standartā 

atbilst transportlīdzekļa saskarnes versijai 3.0) un  

 jāizmanto galiekārta, kurā var izveidot savienojumu ar internetu. 

 Lai platformā varētu lietot RIO kontu, vajadzīgs personālais dators vai MAC dators ar šādām 

minimālajām prasībām: 

 2 GHz divkodolu procesors, 

 4 GB operatīvā atmiņa, 

 cietais disks ar 100 GB ietilpību, 

 monitors ar izšķirtspēju vismaz 1280*1024.  

Tiek atbalstītas šādas pārlūkprogrammas:  

 Mozilla Firefox (visas sistēmas, jaunākā stabilākā versija), 

 Google Chrome (Windows un MAC, jaunākā stabilākā versijā), 

 Internet Explorer / paredzēts Edge, 

 paredzēts Safari. 

Lietojumprogrammas var izmantot arī planšetdatoros, planšettālruņos vai viedtālruņos ar Android 

operētājsistēmu, sākot no versijas 4.4. 

 
Ja transportlīdzeklis ir jāaprīko ar RIO Box, obligāti ir jābūt izpildītiem tālāk minētajiem nosacījumiem. 

MAN transportlīdzekļi: 

 Ir iemontēts PTM (Powertrain Manager), sākot no 2. soļa. 

 Transportlīdzekļiem, kuri aprīkoti ar elektronisko bremžu sistēmu EBS5, ir iemontēta versija EBS5/6 vai 

jaunāka. 

 Nav iemontēta ACC vadības ierīce. 

 Nav iemontēts vai nebija iemontēts transportlīdzekļa vadīšanas dators. 

 Jābūt pieejamai brīvai DIN standarta RIO Box montāžas šahtai.  

 Transportlīdzekļos ir jābūt digitālajam tahogrāfam. 

 Digitālajiem tahogrāfiem ir jāatbalsta attālinātās lejupielādes funkcija, ja vēlas šo funkciju izmantot.  

 Darbnīcai ir jābūt sertificētai, lai nepieciešamības gadījumā varētu tahogrāfam veikt plombēšanu 

attiecībā uz pieslēguma vadiem. 
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Citu ražotāju transportlīdzekļi (ne MAN): 

 Transportlīdzeklī ir jābūt aktivizētai FMS saskarnei (vismaz autoparka pārvaldības sistēmas (FMS) 

standarta versijai 1.0). Atkarībā no FMS versijas ir pieejami dažādi pakalpojumu izpildījumi. 

 Jābūt pieejamai brīvai DIN standarta RIO Box montāžas šahtai.  

 Transportlīdzekļos ir jābūt digitālajam tahogrāfam. 

 Digitālajiem tahogrāfiem ir jāatbalsta attālinātās lejupielādes funkcija, ja vēlas šo funkciju izmantot.  

 Darbnīcai ir jābūt sertificētai, lai nepieciešamības gadījumā varētu tahogrāfam veikt plombēšanu 

attiecībā uz pieslēguma vadiem. 

 

 

 
 

 


