
 

Specifikacije 

Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva nameščena na platformi RIO, lahko za različne 
kategorije vozil uporabljate naslednje storitve RIO Essentials: 

 

Funkcionalnost/podatki Truck Avtobus Kombi 

Iskanje naslova X Storitev za to kategorijo 
vozil ni na voljo 

X 

Identifikacija vozila X X 

Prepoznavanje voznika (pogoj: 
digitalni tahograf) 

X X 

trenutni položaj vozila, vsakih 15 
minut, 

X X 

Preprosta zgodovina voženj in 
podatki iz analize uporabe 

X X 

10-dnevna zgodovina podatkov v 
preteklosti za monitor voznega 
parka in analizo uporabe (z 
izjemo tekočega dne) 

X X 

Dostop do armaturne plošče X X 

Obseg porabe X X 

Emisija CO2 X X 

Povprečna poraba med vožnjo X X 

Povprečna poraba v mirovanju X X 

Skupna poraba X X 

Čas delovanja motorja X X 

Čas vožnje X X 

Čas mirovanja X X 

Povprečna poraba X X 

Pot X X 

Povprečna skupna teža X Ni na voljo 

Povprečna hitrost X X 



 

Pre-odhod ček tekoč prislon pod 
vodstvom 30 days v skupaj z 
MAN DriverApp (*Uporaba za 
kupce v Evropi) 

Ni na voljo Ni na voljo 

Travnato gričevje od pre-odhod 
ček & reševanje kot PDF oblika 
(*Uporaba za kupce v Evropi) 

Ni na voljo Ni na voljo 

 

 

Splošne informacije 

RIO Essentials je osnovni paket, ki je uporabniku brezplačno na voljo ob registraciji na platformi RIO. Za lažji 
začetek vključuje pomembne osnovne elemente iz različnih storitev RIO in je zato osnova za nadaljnje storitve in 
funkcije RIO. Nadaljnje storitve RIO in MAN lahko na RIO Marketplace naročite proti plačilu.  

* Pre-odhod ček ni na voljo za stranke iz Latinske Amerike. 

 

Tehnični pogoji 

Za uporabo storitve RIO Essentials morajo biti vaša vozila opremljena, kot sledi: 

 Truck Avtobus Kombi 

uporaba dodatka 

RIO Box (njegovo 

zagotavljanje ni del 

SPP storitev), 

 

X Ni na voljo X 

 

Za uporabo storitve RIO Essentials mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi: 

- Uporaba končne naprave, ki se lahko poveže z internetom, npr. računalnika (ga ne zagotovi RIO), z 
operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.  
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