
 

 

I de tekniska åtkomstkraven beskrivs de nödvändiga tekniska förutsättningar som krävs för användning av RIO-

plattformen samt för att kunna köpa tjänster på RIO-plattformen. De nedanstående punkterna måste vara 

uppfyllda: 

 Användning av en RIO-box och/eller RIO-sändare (som inte tillhandahålls som en del av plattformen 

eller de tjänster som lyder under de allmänna affärsvillkoren), 

 Användning för fordonsparksstyrnings-standardens datavolymer (för datavolymer version 2.0 eller 2.1, 

detta motsvarar standarden för gränssnitten i fordon av version 3.0) och 

 användning av en terminalutrustning som går att ansluta till internet. 

 Man behöver ha tillgång till minst en PC eller MAC-dator med de nedanstående minimikraven för att 

kunna använda RIO-kontot på plattformen: 

 Dual Core 2 GHz 

 4 GB Ram 

 Hårddisk 100 GB 

 Skärm med minst 1 280*1 024 upplösning  

Man kan använda någon av de nedanstående webbläsarna:  

 Mozilla Firefox (alla system, senaste stabila versionen) 

 Google Chrome (Windows och MAC, senaste stabila versionen) 

 Internet Explorer/EDGE planeras 

 Safari planeras 

Webbläsarna kan dessutom användas på en surfplatta, phablet eller smartphone med 

operativsystemet Android från version 4.4. 

 
Om man har för avsikt att eftermontera en RIO-box i fordonet måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

MAN-fordon: 

 Från och med Step 2 har man monterat en PTM (Powertrain Manager). 

 För fordon som är utrustade med det elektroniska bromssystemet EBS5 är en version EBS5/6 eller 

högre monterad. 

 Det finns ingen installerad ACC-styrenhet. 

 Det finns eller fanns ingen monterad färddator. 

 Det måste finnas ett ledigt DIN-fack för RIO-boxen.  

 Fordonen måste ha en digital färdskrivare. 

 Den digitala färdskrivaren måste ha stöd för en fjärrstyrd nedladdningsfunktion om funktionen skulle 

behöva komma till användning. 

 Verkstaden måste vara auktoriserad och ev. ha tillåtelse att plombera om färdskrivaren med tanke på 

anslutningsledningarna. 
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Fordon från andra tillverkare (inte MAN): 

 Fordonet måste ha ett aktiverat FMS-gränssnitt (minst FMS standardversion 1.0). Beroende på FMS-

versionen använder man sig av olika serviceversioner. 

 Det måste finnas ett ledigt DIN-fack för RIO-boxen.  

 Fordonen måste ha en digital färdskrivare. 

 Den digitala färdskrivaren måste ha stöd för en fjärrstyrd nedladdningsfunktion om funktionen skulle 

behöva komma till användning. 

 Verkstaden måste vara auktoriserad och ev. ha tillåtelse att plombera om färdskrivaren med tanke på 

anslutningsledningarna. 

 

 

 
 


