Technické požiadavky na prístup

Technické požiadavky na prístup popisujú nutné technické predpoklady pre užívanie RIO platformy ako aj
využívanie služieb na RIO platforme. Musia byť splnené nasledujúce body:





Zavedenie RIO Box a/alebo RIO vysielacej jednotky (ktorých dostupnosť nie je súčasťou VRP platformy
alebo služieb VRP),
Použitie údajov štandardu manažmentu autoparku (pre objemy údajov verzia 2.0 alebo 2.1, to
zodpovedá štandardu pre rozhranie vo vozidle verzie 3.0) a
Zavedenie koncových zariadení s internetovým prístupom.
K prevádzke účtu RIO na platforme je nutný minimálne jeden PC alebo MAC s nasledujúcimi
minimálnymi požiadavkami:

 Dual Core 2 GHz




4 GB RAM
100 GB pevný disk
Monitor s minimálnym rozlíšením 1 280*1 024

Podporované sú nasledujúce vyhľadávače:
 Mozilla Firefox (všetky systémy, najaktuálnejšia stabilná verzia)
 Google Chrome (Windows a MAC, najaktuálnejšia stabilná verzia)
 Internet Explorer / plánovaný je EDGE
 Plánované je Safari
Aplikácie môžu byť používané aj na tablete, phablete alebo smartfóne so systémom Android od verzie
4.4.
Pokiaľ má byť do vozidla zabudovaný RIO Box, sú nutne požadované nasledujúce predpoklady:
Vozidlá MAN:
 Od kroku č. 2 je namontovaný PTM (Powertrain Manager).
 Pri vozidlách, ktoré sú vybavené elektronickým brzdovým systémom EBS5, je
namontovaná verzia EBS5/6 alebo vyššia.
 Nie je namontovaná žiadna riadiaca jednotka ACC.
 Nie je ani nebola namontovaná žiadna riadiaca jednotka vozidla.
 K dispozícii musí byť voľný slot DIN pre RIO Box.
 Vozidlá musia disponovať digitálnym tachografom.
 Digitálny tachograf musí podporovať funkciu remote download, pokiaľ by ste chceli túto
funkciu využívať.
 Servis musí vlastniť certifikát, aby mohol v prípade potreby znovu zaplombovať prívodné
vedenia tachografov.







Vozidlá iných výrobcov (okrem MAN):
Vozidlo musí mať aktivované rozhranie FMS (najmenej FMS standard version 1.0). V závislosti od verzie
FMS sú k dispozícii služby v rôznych formách.
K dispozícii musí byť voľný slot DIN pre RIO Box.
Vozidlá musia disponovať digitálnym tachografom.
Digitálny tachograf musí podporovať funkciu remote download, pokiaľ by ste chceli túto funkciu
využívať.
Servis musí vlastniť certifikát, aby mohol v prípade potreby znovu zaplombovať prívodné vedenia
tachografov.

