
 

Produktöversikt 

När fordonen från fordonsparken har lagts till i administrationsområdet på RIO-plattformen kan följande 

funktioner i RIO Essentials användas för de olika fordonskategorierna: 

 

Funktioner/data Lastbil Buss Transportbil 

Adressökning X Den här tjänsten är inte 
tillgänglig för den här 

fordonskategorin 

X 

Fordonsidentifiering X X 

Föraridentifiering (förutsättning: 
digital färdskrivare) 

X X 

Aktuell fordonsposition var 15: e 
minut 

X X 

Enkel färdhistorik och data för 
användningsanalys 

X X 

Datahistorik 10 dagar bakåt i tiden 
för fordonsparksskärmen och 
användningsanalysen (den 
aktuella dagen inte inräknad) 

X X 

Åtkomst till dashboard X X 

Förbrukningsintervall X X 

CO2-utsläpp X X 

Genomsnittlig förbrukning vid 
körning 

X X 

Genomsnittlig förbrukning vid 
stillastående 

X X 

Totalförbrukning X X 

Motordrifttid X X 

Körtid X X 

Stilleståndstid X X 

Genomsnittsförbrukning X X 

Körsträcka X X 



 

Genomsnittlig totalvikt X Inte tillgänglig 

Genomsnittlig hastighet X X 

Pre-avgång kontroll går tillbaka 
upp till 30 dagar i samband med 
MAN DriverApp (*Användning för 
kunder i Europa) 

Inte 
tillgänglig 

Inte tillgänglig 

Nedladdning av pre-avgång 
kontroll & spara som PDF-format 
(*Användning för kunder i Europa) 

Inte 
tillgänglig 

Inte tillgänglig 

 

Allmän information 

För RIO Essentials behöver man använda baspaketet som användaren får tillgång till så fort hen har genomfört den 

kostnadsfria registreringen på RIO-plattformen. I det här paketet har vi slagit ihop viktiga grundelement från olika 

RIO-tjänster för att förenkla starten. Till baspaketet kan man sedan lägga till ytterligare RIO-tjänster och funktioner. 

Mot en avgift kan man beställa till flera RIO- och MAN-tjänster på marknadsplatsen.  

* Pre-avgång kontroll är inte tillgänglig för kunder från Latinamerika.  
 

Tekniska krav 

För att kunna använda RIO Essentials måste dina fordon vara utrustade med följande: 

 Lastbil Buss Transportbil 

En RIO box 
(tillhandahålls inte 
som en del av 
tjänstevillkoren) 

 

X Inte tillgänglig X 

 

För att kunna använda RIO Essentials måste arbetsplatsen vara utrustad med följande: 

- En terminal med internetanslutning, t.ex. en dator (tillhandahålls inte av RIO) med operativsystemet 

Windows 7 eller nyare  
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