
 

 

Wymagania techniczne dostępu opisują warunki techniczne niezbędne do użytkowania platformy RIO, jak też 

do korzystania z usług na platformie RIO. Muszą zostać spełnione następujące warunki: 

 zastosowanie urządzenia RIO Box i/lub zespołu nadawczego RIO (których udostępnienie nie jest częścią 

ogólnych warunków handlowych platformy ani ogólnych warunków handlowych usługi); 

 zastosowanie woluminów danych standardu zarządzania flotą (dla woluminów danych w wersji 2.0 

lub 2.1, odpowiada to standardowi interfejsu w pojeździe w wersji 3.0) oraz 

 zastosowanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. 

 Do obsługi konta RIO na platformie wymagany jest co najmniej jeden komputer PC lub MAC, spełniający 

następujące minimalne wymagania: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB pamięci RAM 

 Dysk twardy o pojemności 100 GB 

 Monitor z rozdzielczością wynoszącą co najmniej 1280*1024  

Wspierane są następujące przeglądarki:  

 Mozilla Firefox (wszystkie systemy, najnowsza stabilna wersja) 

 Google Chrome (Windows i MAC, najnowsza stabilna wersja) 

 Internet Explorer / EDGE w planie 

 Safari w planie 

Aplikacje mogą być również dodatkowo użytkowane na tablecie, fablecie lub smartfonie z systemem 

operacyjnym Android od wersji 4.4. 

 
Jeśli w pojeździe należy zamontować urządzenie RIO-Box, bezwarunkowo obowiązkowe jest spełnienie 

następujących warunków: 

Pojazdy MAN: 

 Zamontowano PTM (Powertrain Manager) od wersji Step 2. 

 W pojazdach wyposażonych w system hamulcowy EBS5 zamontowano wersję EBS5/6 lub nowszą. 

 Urządzenie sterujące ACC nie jest zamontowane. 

 Nie jest ani nie był wcześniej zamontowany komputer kierujący pojazdem. 

 Dla urządzenia RIO Box musi być dostępne wolne miejsce zgodne z normą DIN.  

 Pojazdy muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. 

 Tachograf cyfrowy musi wspierać funkcję zdalnego pobierania, jeśli istnieje potrzeba używania tej 

funkcji. 

 Warsztat musi być certyfikowany, aby móc ewentualnie ponownie zaplombować tachograf, 

a mianowicie przewody przyłączeniowe. 
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Pojazdy innych producentów niż MAN: 

 Pojazd musi mieć aktywowany interfejs FMS (przynajmniej standardową wersję FMS 1.0). Zależnie od 

wersji interfejsu FMS usługi są dostępne w różnych postaciach. 

 Dla urządzenia RIO Box musi być dostępne wolne miejsce zgodne z normą DIN.  

 Pojazdy muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. 

 Tachograf cyfrowy musi wspierać funkcję zdalnego pobierania, jeśli istnieje potrzeba używania tej 

funkcji. 

 Warsztat musi być certyfikowany, aby móc ewentualnie ponownie zaplombować tachograf, 

a mianowicie przewody przyłączeniowe. 

 

 


