
 

 

Os requisitos técnicos de acesso descrevem os pré-requisitos técnicos necessários para a utilização da 

plataforma RIO, bem como para o recurso aos serviços na plataforma RIO. Os pontos que se seguem têm de ser 

cumpridos: 

 Utilização de uma RIO Box e/ou unidade de emissão RIO (cuja disponibilização não faz parte dos 

termos e condições gerais da plataforma ou dos serviços), 

 Utilização dos volumes de dados das normas de gestão de frotas (para os volumes de dados da versão 

2.0 ou 2.1, isto corresponde à norma para a interface no veículo da versão 3.0) e 

 Utilização de um equipamento terminal apto para Internet. 

 Para operar a conta RIO na plataforma é necessário, pelo menos, um PC ou MAC com os seguintes 

requisitos mínimos: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB de Ram 

 Disco rígido com 100 GB 

 Monitor com uma resolução de, pelo menos, 1280*1024  

São suportados os seguintes browsers:  

 Mozilla Firefox (todos os sistemas, última versão estável) 

 Google Chrome (Windows e MAC, última versão estável) 

 Internet Explorer / EDGE planeado 

 Safari planeado 

Para além disso, as aplicações podem ainda ser utilizadas num tablet, phablet ou smartphone com 

sistema operativo Android a partir da versão 4.4. 

 
Caso se pretenda reequipar um veículo com uma RIO Box, são obrigatoriamente necessários os seguintes pré-

requisitos: 

Veículos MAN: 

 Está instalado um PTM (Power Train Manager) a partir do Step 2. 

 Em veículos que estejam equipados com o sistema de travões EBS5 está instalada uma versão EBS5/6 

ou superior. 

 Não está instalado qualquer aparelho de comando ACC. 

 Não está nem esteve instalado qualquer computador de comando de veículo. 

 Tem de haver disponível um compartimento DIN livre para a RIO Box.  

 Os veículos têm de dispor de um tacógrafo digital. 

 O tacógrafo digital tem de suportar a função de download remoto, para o caso de se pretender utilizar 

essa função. 

 A oficina tem de estar certificada para, se necessário, poder voltar a selar os tacógrafos no que se refere 

aos cabos de ligação. 
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Veículos de outros fabricantes (não MAN): 

 O veículo tem de dispor de uma interface FMS ativada (no mínimo, Fleet Management System Standard 

versão 1.0). Dependendo da versão FMS, os serviços estão disponíveis com especificações variadas. 

 Tem de haver disponível um compartimento DIN livre para a RIO Box.  

 Os veículos têm de dispor de um tacógrafo digital. 

 O tacógrafo digital tem de suportar a função de download remoto, para o caso de se pretender utilizar 

essa função. 

 A oficina tem de estar certificada para, se necessário, poder voltar a selar os tacógrafos no que se refere 

aos cabos de ligação. 

 

 

 
 

 


