
 

 

Cerințele tehnice privind accesul reprezintă cerințele tehnice necesare pentru utilizarea platformei RIO și 

utilizarea serviciilor de pe platforma RIO. Trebuie îndeplinite următoarele cerințe: 

 Utilizarea unui RIO-Box și/sau a unei unități de transmitere RIO (a cărei furnizare nu face parte din 

termenii și condițiile platformei sau din termenii și condițiile serviciului) 

 Utilizarea volumelor de date ale Standardului de gestionare a flotei (pentru volumele de date versiunea 

2.0 sau 2.1, aceasta corespunde standardului pentru interfața din vehicul versiunea 3.0) și 

 Utilizarea unui terminal cu conexiune la Internet. 

 Utilizarea contului RIO pe platformă necesită cel puțin un PC sau MAC cu următoarele cerințe minime: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 Unitate hard disk de 100 GB 

 Monitor cu rezoluție de cel puțin 1280*1024  

Sunt acceptate următoarele browsere:  

 Mozilla Firefox (toate sistemele, ultima versiune stabilă) 

 Google Chrome (Windows și MAC, ultima versiune stabilă) 

 Internet Explorer/EDGE prestabilit 

 Safari prestabilit 

De asemenea, aplicațiile pot fi utilizate pe tablete, phablete sau smartphone-uri cu sistem de operare 

Android versiunea 4.4 sau mai mult. 

 
Dacă RIO-Box urmează să fie montată pe vehicul, trebuie îndeplinite următoarele condiții: 

Vehicule MAN: 

 Este montat un dispozitiv PTM (Powertrain Manager) de la pasul 2. 

 La vehiculele care sunt echipate cu sistem de frânare electronic EBS5, este montată o versiune EBS5/6 

sau o versiune superioară. 

 Nu este instalată o unitate de comandă ACC. 

 Este sau nu a fost montat un calculator de bord. 

 Trebuie să existe un slot DIN liber pentru RIO-Box.  

 Vehiculele trebuie să dispună de un tahograf digital. 

 Tahograful digital trebuie să accepte funcția Remote Download, în cazul în care această caracteristică 

urmează să fie utilizată. 

 Atelierul trebuie să fie certificat, după caz, să sigileze tahograful conform cablurilor de conectare. 
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Vehicule ale altor producători (în afară de MAN): 

 Vehiculul trebuie să dispună de o interfață FMS activată (cel puțin versiunea standard FMS 1.0). În 

funcție de versiunea FMS, serviciile sunt disponibile cu diferite caracteristici. 

 Trebuie să existe un slot DIN liber pentru RIO-Box.  

 Vehiculele trebuie să dispună de un tahograf digital. 

 Tahograful digital trebuie să accepte funcția Remote Download, în cazul în care această caracteristică 

urmează să fie utilizată. 

 Atelierul trebuie să fie certificat, după caz, să sigileze tahograful conform cablurilor de conectare. 

 

 

 
 

 


