
 

 

De technische toegangseisen beschrijven de technische voorwaarden die vereist zijn voor het gebruik van het 

RIO-platform alsmede voor de gebruikmaking van diensten op het RIO-platform. Er moet aan de volgende 

punten zijn voldaan: 

 gebruik van een RIO Box en/of RIO-zendeenheid (de beschikbaarstelling hiervan maakt geen deel uit 

van de algemene voorwaarden van het platform of de algemene voorwaarden van de diensten); 

 gebruik van de datavolumes van de wagenparkbeheer-standaard (voor de datavolumes versie 2.0 of 

2.1, dit komt als standaard voor de interface in het voertuig overeen met versie 3.0) en 

 gebruik van een voor internet geschikt eindapparaat. 

 Om het RIO-account op het platform te gebruiken is minstens een pc of Mac met de volgende 

minimumeisen nodig: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB RAM 

 Harde schijf met 100 GB 

 Monitor met resolutie van minstens 1280*1024  

De volgende webbrowsers worden ondersteund:  

 Mozilla Firefox (alle systemen, nieuwste stabiele versie) 

 Google Chrome (Windows en Mac, nieuwste stabiele versie) 

 Internet Explorer/EDGE gepland 

 Safari gepland 

De toepassingen kunnen bovendien ook op een tablet, phablet of smartphone met Android-

besturingssysteem vanaf versie 4.4 worden gebruikt. 

 
Indien in een voertuig achteraf een RIO Box moet worden ingebouwd, zijn de volgende voorwaarden beslist 

vereist: 

MAN-voertuigen: 

 Er is een PTM (Powertrain Manager) vanaf step 2 ingebouwd. 

 Bij voertuigen die met het elektronisch remsysteem EBS5 zijn uitgerust, is versie EBS5/6 of hoger 

ingebouwd. 

 Er is geen ACC-stuurapparaat ingebouwd. 

 Er is of was geen boordcomputer ingebouwd. 

 Er moet een vrije DIN-schacht voor de RIO Box beschikbaar zijn.  

 De voertuigen moeten over een digitale tachograaf beschikken. 

 De digitale tachograaf moet de remote-downloadfunctie ondersteunen, indien men deze functie wil 

gebruiken. 

 De werkplaats moet gecertificeerd zijn om evt. de tachograaf m.b.t. de aansluitleidingen opnieuw te 

kunnen verzegelen.  
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Voertuigen van andere fabrikanten (geen MAN): 

 Het voertuig moet beschikken over een geactiveerde FMS-interface (minstens FMS-standaard versie 

1.0). Afhankelijk van de FMS-versie zijn de diensten in verschillende vormen beschikbaar. 

 Er moet een vrije DIN-schacht voor de RIO Box beschikbaar zijn.  

 De voertuigen moeten over een digitale tachograaf beschikken. 

 De digitale tachograaf moet de remote-downloadfunctie ondersteunen, indien men deze functie wil 

gebruiken. 

 De werkplaats moet gecertificeerd zijn om evt. de tachograaf m.b.t. de aansluitleidingen opnieuw te 

kunnen verzegelen. 

 

 


