
 

Síntese dos serviços 

Após a criação dos perfis dos veículos da frota na área de administração na plataforma MAN, podem ser 

utilizados os seguintes serviços do MAN Essentials para as diferentes categorias de veículos: 

 

Funcionalidade / dados Camião Autocarro Carrinha 

Pesquisa de endereços X O serviço não está 
disponível para esta 
categoria do veículo 

X 

Identificação do veículo X X 

Identificação do condutor (pré-
requisito: tacógrafo digital) 

X X 

Posição do veículo atualizada a 
cada 15 minutos 

X X 

Histórico de viagens simples e 
análise de utilização de dados 

X X 

10 dias de histórico de dados no 
passado para o monitor de frotas 
e a análise de utilização (exceto o 
dia atual) 

X X 

Acesso ao painel X X 

Alcance do consumo X X 

Emissão de CO2 X X 

Consumo médio de condução X X 

Consumo médio parado X X 

Consumo total X X 

Tempo de funcionamento do 
motor 

X X 

Tempo de viagem X X 

Tempo de paragem X X 

Consumo médio X X 

Trajeto X X 

Peso total médio X Não disponível 



 

Velocidade média X X 

Verificação de pré-partida de 
volta até 30 dias em conjunto com 
o MAN DriverApp (*Uso para 
clientes na Europa) 

Não 
disponível 

Não disponível 

Download da pré-partida check & 
Saving como formato PDF Uso 
para clientes na Europa) 

Não 
disponível 

Não disponível 

 

 

Informações gerais 

RIO Essentials é o pacote básico que é disponibilizado ao utilizador a título gratuito aquando do registo na 

plataforma RIO. Este resume os elementos básicos importantes de diversos serviços RIO para uma inicialização 

fácil e constitui a base para outros serviços e funções RIO. Os serviços RIO e MAN avançados podem ser 

contratados adicionalmente, com custos associados, no Marketplace.  

* A verificação pré-partida não está disponível para clientes da América Latina. 

 

Pré-requisitos técnicos 

Para poder usar RIO Essentials, os seus veículos têm de estar equipados da seguinte forma: 

 Camião Autocarro Carrinha 

Utilização de uma 

RIO Box (cuja 

disponibilização não 

faz parte dos TCG 

dos serviços) 

 

X Não disponível X 

 

Para poder usar RIO Essentials, o local de trabalho tem de estar equipado da seguinte forma: 

- Utilização de um equipamento terminal apto para Internet, p. ex. computador (não é disponibilizado 

por RIO) com o sistema operativo Windows 7 ou mais recente 
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