
 

Prezentare generală a serviciului 

După ce autovehiculele au fost înregistrate în flota aflată în domeniul de gestionare de pe platforma 
RIO, pot fi utilizate următoarele servicii ale RIO Essentials pentru diferitele categorii de autovehicule: 

 

Funcționalitate / Date Truck 
(Autocamio

n) 

Bus (Omnibuz) Van (Furgonetă) 

Căutare adresă X Serviciul nu este disponibil 
pentru această categorie 

de autovehicule 

X 

Identificarea autovehiculului X X 

Identificarea șoferului (condiție: 
tahograf digital) 

X X 

Poziția curentă a autovehiculului 
actualizată la fiecare 15 minute 

X X 

Istoric simplu al călătoriilor și date 
pentru Analiza performanței 

X X 

Istoricul datelor din ultimele 10 
zile pentru Monitor flotă și Analiza 
performanței (cu excepția zilei 
curente) 

X X 

Acces la Tablou de bord X X 

Intervalul de consum X X 

Emisii CO2 X X 

Consumul mediu la deplasare X X 

Consumul mediu la staționare X X 

Consum total X X 

Timpul de funcționare a motorului X X 

Timp de deplasare X X 

Perioadă de staționare X X 

Consum mediu X X 

Distanță de deplasare X X 



 

Greutatea totală medie X Indisponibil 

Viteză medie X X 

Check pre-plecare merge înapoi 
până la 30 de zile în legătură cu 
MAN DriverApp (*Utilizare pentru 
clientii din Europa) 

Indisponibil Indisponibil 

Descărcarea de pre-plecare 
Check & salvarea ca format PDF 
(*Utilizare pentru clientii din 
Europa) 

Indisponibil Indisponibil 

 

Informații generale 

RIO Essentials reprezintă pachetul de bază care este oferit gratuit utilizatorului la înregistrarea acestuia pe 
platforma RIO. Acesta combină cele mai importante elemente de bază ale diferitelor servicii RIO pentru o 
inițiere ușoară și reprezintă, așadar, fundamentul celorlalte funcții și servicii RIO. Serviciile RIO și MAN 
suplimentare pot fi rezervate contra cost din Marketplace.  

*Check pre-plecare nu este disponibilă pentru clienții din America Latină. 
 

Condiții tehnice 

Pentru a utiliza RIO Essentials, autovehiculele dumneavoastră trebuie să fie echipate după cum urmează: 

 Truck (Autocamion) Bus (Omnibuz) Van (Furgonetă) 
utilizarea unui RIO 

Box (furnizarea 

acestuia nu este 

acoperită de 
Termenii și condițiile 
generale privind 

serviciile) 

 

X Indisponibil X 

 

Pentru a putea utiliza serviciul RIO Essentials, postul de lucru trebuie să fie dotat după cum urmează: 

- utilizarea unui terminal, de ex. computer (nu este pus la dispoziție de către RIO), având sistem de 
operare Windows 7 sau mai nou și acces la internet  
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