
 

Prestatieoverzicht 

Nadat de voertuigen van het wagenpark in het administratiegedeelte op het RIO-platform zijn aangemaakt, 

kunnen de volgende prestaties van RIO Essentials voor de verschillende voertuigcategorieën worden 

gebruikt: 

 

Functie / gegevens Truck Bus Bestelwagen 

Adres zoeken X Voor deze 
voertuigcategorie is de 
dienst niet beschikbaar 

X 

Voertuigidentificatie X X 

Chauffeursidentificatie 
(voorwaarde: digitale tachograaf) 

X X 

Actuele voertuigpositie iedere 15 
minuten 

X X 

Eenvoudige ritgeschiedenis en 
gebruiksanalyse gegevens 

X X 

10 dagen gegevenshistorie voor 
de wagenparkmonitor en de 
gebruiksanalyse (uitgezonderd de 
actuele dag) 

X X 

Toegang tot het dashboard X X 

Rijafstand per liter brandstof X X 

CO2-emissie X X 

Gemiddeld rijverbruik X X 

Gemiddeld stilstandverbruik X X 

Totaal verbruik X X 

Motorwerkingstijd X X 

Rijtijd X X 

Stilstandtijd X X 

Gemiddeld verbruik X X 

Traject X X 

Gemiddeld totaalgewicht X Niet beschikbaar 



 

Gemiddelde snelheid X X 

Traject X X 

Gemiddeld totaalgewicht X Niet beschikbaar 

Gemiddelde snelheid X X 

Pre-vertrek check terug te gaan 
tot 30 dagen in combinatie met 
MAN DriverApp (*Gebruik voor 
klanten in Europa) 

Niet 
beschikbaar 

Niet beschikbaar 

Download van de pre-vertrek 
check & opslaan als PDF-formaat 
(*Gebruik voor klanten in Europa) 

Niet 
beschikbaar 

Niet beschikbaar 

 

Algemene informatie 

Bij RIO Essentials gaat het om het basispakket dat de gebruiker bij registratie op het RIO-platform gratis ter 

beschikking wordt gesteld. Het brengt belangrijke basiselementen uit diverse RIO-diensten bij elkaar voor een 

eenvoudige start en vormt de basis voor andere RIO-diensten en functies. Verdergaande RIO- en MAN-diensten 

kunnen op de Marketplace tegen betaling worden bijgeboekt.  

*Pre-vertrekcontrole is niet beschikbaar voor klanten uit Latijns-Amerika. 

 

Technische voorwaarden 

Voor het gebruik van RIO Essentials moeten uw voertuigen als volgt zijn uitgerust: 

 Truck Bus Bestelwagen 

Gebruik van een RIO 

Box (de 

beschikbaarstelling 

hiervan maakt geen 

deel uit van de 

Algemene 

voorwaarden voor 

dienstverlening) 

 

X Niet beschikbaar X 

 

Voor het gebruik van RIO Essentials moet de werkplek als volgt zijn uitgerust: 



 

- Gebruik van een eindapparaat met internetaansluiting, bijv. een computer (wordt door RIO niet beschikbaar 

gesteld) met besturingssysteem Windows 7 of hoger  
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