
 

Prehľad služieb 

Potom ako sa na RIO platforme zadajú vozidlá autoparku v poli RIO administrácia, môžu sa pre rozdielne 
kategórie vozidiel využívať nasledujúce služby RIO Essentials: 
 

Funkčnosť/údaje Nákladné 
vozidlo 

Autobus Dodávka 

Vyhľadanie adresy X Služba nie je pre túto 
kategóriu vozidla dostupná 

X 

Identifikácia vozidla X X 

Identifikácia vodiča (predpoklad: 
digitálny tachograf) 

X X 

Aktuálna poloha vozidla každých 
15 minút 

X X 

Jednoduchá história jázd a údaje 
o analýze nasadenia 

X X 

10-denná história údajov pre 
monitorovanie vozového parku a 
analýzu nasadenia (okrem 
aktuálneho dňa) 

X X 

Prístup na Dashboard X X 

Rozsah spotreby X X 

Emisie CO2 X X 

Priemerná spotreba pri jazdení X X 

Priemerná spotreba pri státí X X 

Celková spotreba X X 

Prevádzková doba motora X X 

Doba jazdy X X 

Životnosť X X 

Priemerná spotreba X X 

Jazdná dráha X X 

Priemerná celková hmotnosť X Nedostupné 



 

Priemerná rýchlosť X X 

Kontrola pred odchodom sa 
vracia do 30 dní v spojení s 
človekom DriverApp (*Použitie 
pre zákazníkov v Európe) 

Nedostupné Nedostupné 

Prevzatie kontroly pred odchodom 
& uloženie vo formáte PDF 
(*Použitie pre zákazníkov 
v Európe) 

Nedostupné Nedostupné 

 

Všeobecné informácie 

V prípade RIO Essentials sa jedná o základný balík, ktorý je užívateľovi bezplatne k dispozícii pri registrácii na RIO 
platformu. Zahŕňa dôležité základné elementy pre ďalšie RIO služby a funkcie. Ďalej uvedené služby RIO a MAN si 
môžete za poplatok objednať na trhu.  

*Kontrola pred odchodom nie je k dispozícii pre zákazníkov z Latinskej Ameriky. 

 

Technické predpoklady 

Aby ste mohli využívať službu RIO Essentials, vaše vozidlá musia mať nasledujúce vybavenie: 

 Nákladné vozidlo Autobus Dodávka 

Používať RIO Box 
(ktorých poskytnutie 

nie je súčasťou VOP 
pre poskytovanie 

služieb), 

 

X Nedostupné X 

 

Aby ste mohli používať RIO Essentials, musí byť pracovisko vybavené nasledovne: 

- Používať koncové zariadenie s možnosťou pripojenia na internet, napr. počítač (RIO ho neposkytuje) s 
operačným systémom Windows 7 alebo novším  
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