Tekniske tilgangskrav

De tekniske tilgangskravene beskrive de tekniske forutsetningene som er nødvendige for bruk av RIOplattformen og for bruk av tjenester på RIO Plattform. Følgende punkter må være oppfylt:





Bruk av en RIO Box og/eller RIO-overføringsenhet (dens tilgjengelighet er ikke en del av vilkårene for
plattformen eller tjenestevilkårene)
Bruk av dataomfanget til standardstyringen for vognparken (for dataomfang versjon 2.0 eller 2.1, som
svarer til standarden for grensesnittet i kjøretøyet versjon 3.0) og
Bruk av en Internett-aktivert terminal.
For å betjene RIO-kontoen på plattformen er minst en PC eller MAC med følgende minimumskrav
nødvendige:
 Dual Core 2 GHz
 4 GB Ram
 Harddisk med 100 GB
 Skjerm med minst 1280*1024 oppløsning
Følgende nettlesere støttes:
 Mozilla Firefox (alle systemer, siste stabile versjon)
 Google Chrome (Windows og MAC, siste stabile versjon)
 Internet Explorer / EDGE planlagt
 Safari planlagt
Programmene kan også brukes på et nettbrett, en brettmobil eller en smarttelefon med Androidoperativsystem versjon 4.4 eller høyere.

Såfremt en RIO Box skal ettermonteres i et kjøretøy, er følgende forutsetninger obligatoriske:









MAN-kjøretøy:
En PTM (Powertrain Manager) trinn 2 eller høyere er innmontert.
For kjøretøy som er utstyrt med det elektroniske bremsesystemet EBS5, er det innmontert en versjon
EBS5/6 eller høyere.
Det er ikke innmontert noen ACC-styreenhet.
Det verken er eller har vært innmontert noen kjøretøydatamaskin.
Et fritt DIN-spor må være tilgjengelig for RIO Box.
Kjøretøyene må ha en digital tachograf.
Den digitale tachografen må støtte Remote Download-funksjonen, hvis denne funksjonen skal brukes.
Verkstedet må være sertifisert, evt. kunne forsegle tachografen i forhold til tilkoblingskablene.







Kjøretøy fra andre produsenter (ikke MAN):
Kjøretøyet må ha et aktivert FMS-grensesnitt (minst FMS standardversjon 1.0). Avhengig av FMSversjonen, er tjenestene tilgjengelige i forskjellige utførelser.
Et fritt DIN-spor må være tilgjengelig for RIO Box.
Kjøretøyene må ha en digital tachograf.
Den digitale tachografen må støtte Remote Download-funksjonen, hvis denne funksjonen skal brukes.
Verkstedet må være sertifisert, evt. kunne forsegle tachografen i forhold til tilkoblingskablene.

