SZUKASZ POJAZDU MAN, KTÓREGO KONFIGURACJA BĘDZIE
ODPOWIADAĆ TWOIM WYMAGANIOM?
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Jeśli masz dodatkowe pytania o MAN Now, prosimy o kontakt z ekspertami MAN DigitalServices pod nr
telefonu 00800 63444825 lub pod adresem email digitalservices@man.eu
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do wprowadzania zmian ze względu na postęp techniczny. Wszystkie specyfikacje w tej publikacji przedstawiają stan w momencie oddania do druku.
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Zestaw opcji dostępnych przez Internet (OTA, Over-the-air) dzięki usłudze MAN Now pozwala na szybkie
i łatwe uaktualnianie konfiguracji Twojej ciężarówki w dowolnym miejscu i czasie. Dostępne funkcje
pozwalają na optymalną adaptację Twojego pojazdu do aktualnych potrzeb.

MAN NOW.

Aktualizacja Twojego pojazdu, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań, jest łatwa dzięki bezprzewodowej technologii
przekazywania funkcji modernizacyjnych bezpośrednio do
pojazdu przez Internet.

Dzięki MAN MapUpdate zawsze masz dostęp do najnowszej wersji mapy oraz, jeśli jest to wymagane, pakietów regionalnych. Aktualność informacji pozwala
kierowcy łatwo zaplanować trasę i dostosować ją do
warunków geograficznych.
DOSTĘPNE JUŻ WKRÓTCE.

UAKTUALNIENIA MAP

MAN OnlineTraffic integruje aktualne informacje
o ruchu drogowym z systemem nawigacji pojazdu
uwzględniając szczególne wymagania danego pojazdu użytkowego. Dzięki temu uzyskujesz najnowsze informacje o korkach i zakłóceniach w ruchu i możesz
w wygodny sposób zoptymalizować swoją trasę tak by
szybciej dotrzeć do celu.

INFORMACJE O RUCHU DROGOWYM
W CZASIE RZECZYWISTYM

Możliwość bezpłatnego przetestowania funkcji

Aktywacja funkcji bezprzewodowych za pośrednictwem aplikacji MAN Now na platformie RIO
i przesyłanie nowej konfiguracji bezpośrednio do
pojazdu za pomocą Internetu mobilego

Analiza aktualnej infrastruktury technicznej
pojazdu i rekomendacja możliwych do zainstalowania funkcji.
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Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach i ewentualnych ograniczeniach na www.digital.man

Prezentacja możliwości modernizacyjnych
floty pojazdów.

Wybór aplikacji MAN Now w menu
platformy RIO.

Bezprzewodowo, bezpośrednio do pojazdu
W nowej generacji ciężarówek MAN pojazd można konfigurować
przez mobilny internet

Oprócz usług oferowanych dla pojazdów ciężarowych nowej generacji MAN, które mogą być przesyłane bezprzewodowo bezpośrednio do pojazdu, MAN Now
oferuje również opcję dostosowania oprogramowania do starszych modeli pojazdów: w tym przypadku przeprowadzana jest kontrola wykonalności technicznej
dla okreslonych modernizacji dla wszystkich ciężarówek MAN wyposażonych w RIO Box. Te modyfikacje mogą być zainstalowane w najbliższym ASO MAN.
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Rejestracja na platformie RIO na stronie
www.rio.cloud.

Automatyczna analiza dostosowana do pojazdu
Techniczna wykonalność możliwych w danym pojeździe zmian
jest sprawdzana automatycznie. Dostępne funkcje wyświetlane
są po zarejestrowaniu pojazdu na platformie RIO

AKTYWACJA MAN NOW JEST PROSTA:

◾

◾

	Większa elastyczność w konfiguracji pojazdu dzięki kolejnym
opcjom doposażenia
◾ Szybka i łatwa aktywacja poprzez Internet
◾ Zwiększona wydajność pojazdu
◾ Większa przejrzystość dzięki automatycznemu sprawdzaniu
możliwości instalacyjnych

KORZYŚCI W SKRÓCIE:

MAN Now to cyfrowa usługa konfiguracji pojazdu umożliwiająca klientowi
dostosowanie w każdej chwili pojazdu ciężarowego MAN do aktualnych
wymagań. Dzięki transmisji bezprzewodowej, możesz łatwo włączać i rozszerzać
istniejące funkcje lub dodawać nowe opcje. Wprowadzone modernizacje mogą
być trwałe lub, w zależności od indywidualnych wymagań dotyczących podróży
i celów handlowych, tymczasowe.

ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
Z MAN NOW.

