
 

Przegląd usług 

Po utworzeniu pojazdów floty w obszarze administracyjnym na platformie RIO można korzystać 
z następujących usług RIO Essentials dla pojazdów różnych kategorii: 
 

Funkcjonalność / Dane Samochody 
ciężarowe 

Autobusy Van 

Wyszukiwanie adresu X  X 

Identyfikacja pojazdu X X 

Identyfikacja kierowcy (warunek 
obowiązkowy: tachograf cyfrowy) 

X X 

Aktualna pozycja pojazdu, 
wskazywana co 15 minut 

X X 

Prosta historia przejazdu i dane 
analizy eksploatacji 

X X 

Historia danych do 10 dni wstecz 
dla administratora floty oraz 
analiza eksploatacji (bez 
aktualnego dnia) 

X X 

Dostęp do przeglądu danych X X 

Zasięg zużycia X X 

Emisja CO2 X X 

Średnie zużycie paliwa podczas 
jazdy 

X X 

Średnie zużycie paliwa podczas 
postoju 

X X 

Łączne zużycie X X 

Czas pracy silnika X X 

Czas jazdy X X 

Okres wytrzymałości X X 

Średnie zużycie X X 

Długość trasy X X 



 

Średni całkowity ciężar X Niedostępne 

Średnia prędkość X X 

Przed wyjazdem sprawdzić 
wracając do 30 dni w połączeniu z 
MAN DriverApp (*Wykorzystanie 
dla klientów w Europie) 

Niedostępne Niedostępne 

Pobieranie czeka przed wyjazdem 
& zapisywanie w formacie PDF 
(*Wykorzystanie dla klientów w 
Europie) 

Niedostępne Niedostępne 

 

 

Informacje ogólne 

RIO Essentials to podstawowy pakiet udostępniany użytkownikowi bezpłatnie po rejestracji na platformie RIO. 
Połączono w nim główne elementy różnych usług RIO, co zapewnia prosty start i stanowi podstawę dalszych usług 
i funkcji RIO. Zaawansowane usługi RIO i MAN można dołączyć za opłatą w sklepie online. 

*Kontrola przed wyjazdem nie jest dostępna dla klientów z Ameryki Łacińskiej. 
 

Wymagania techniczne 

Aby możliwe było korzystanie z RIO Essentials, Państwa pojazdy muszą być odpowiednio wyposażone: 

 Samochody 

ciężarowe 

Autobusy Van 

urządzenie RIO 
Box (którego 

udostępnienie nie 
jest ujęte w OWH 

dot. usługi) 

 

X Niedostępne X 

 

Aby możliwe było korzystanie z RIO Essentials, miejsce pracy musi być odpowiednio wyposażone: 

- urządzenie z dostępem do Internetu np. komputer (nie jest udostępniany przez RIO) z systemem 

operacyjnym Windows 7 lub nowszym  
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