Izboljšajte vaše poslovne procese.
Digitalizacija je neustavljiva in vpliva na vsa področja poslovanja in življenja.
Digitalizacija je hkrati priložnost in izziv. Izziv je spopasti se z novostjo in hkrati
izkoristiti priložnost za izdaten dobiček. Zagotavljamo vam, da boste z MAN-ovimi
digitalnimi storitvami uporabljali MAN-ov servis na bolj dognan način in celo
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manj zapleteno. Cilj MAN-ovih storitev je izboljšati funkcionalne in poslovne procese,
vse pa imajo nekaj skupnega: poskrbele bodo, da bo vaš transportni posel bolj
enostaven in učinkovit – s tem pa tudi bolj dobičkonosen. www.digital.man
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Hitra pomoč za MAN-ove digitalne storitve
za vprašanja o sistemu RIO Box, ki se nanašajo na prijavo na platformo RIO, ki jo upravlja naš partner TB Digital Services
GmbH ali na zaščito podatkov:
00800-63444825, od ponedeljka do petka 08:00–17:00

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
SI-1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenijahttp://www.man-slovenija.si/
Izdaja 08/2018 · Besedila in slike niso zavezujoči.
Pridržujemo si pravico do sprememb, ki temeljijo na tehničnem napredku. Vse
specifikacije v predmetni publikaciji so nanašajo na stanje v času tiskanja.

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. – član skupine MAN
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POENOSTAVITEV POSLOVANJA
Z MAN-ovimi DIGITALNIMI STORITVAMI.
Enostavno genialno – genialna enostavnost
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INOVACIJAM NI NE KONCA NE KRAJA.
VENDAR VEDNO NAJDEMO POT.
Mi smo MAN. Že več kot 100 let smo strokovnjaki za transport – s ciljem, da vam
zagotovimo vse, kar bo poenostavilo pretok potnikov in blaga. Na tej poti, ki je iz nas
naredila to, kar smo danes, smo se nenehno razvijali in vedno znova določali naše cilje.
Usmerjeni smo k inovacijam, katerih namen je zagotoviti, da bo vaša prihodnost uspešna in
učinkovita. Z MAN-ovimi digitalnimi storitvami bo uporaba vozil bolj gospodarna, okolju
prijazna in varna, pa tudi bolj udobna in povezana s celotnim sistemom.

MAN-ove digitalne storitve obsegajo posebne storitve, namenjene vozilu, ki zagotavljajo
obsežen pregled vašega voznega parka in samih podatkov vozila. MAN-ove digitalne
storitve omogočajo izboljšanje razpoložljivosti vaših vozil in poskrbijo, da je čas, ko vozila
niso pripravljena na obratovanje, čim krajši, hkrati pa jih vozijo bolje usposobljeni vozniki,
zmanjšajo se stroški obratovanja in povečajo prednosti. Bistvo MAN-ovih digitalnih
storitev je, da storijo vse, da bi se lahko povsem osredotočili na to, kar znate najbolje:
vodenje vašega posla.

Z našimi inteligentnimi, inovativnimi MAN-ovimi
digitalnimi storitvami boste kmalu prejeli takojšnje
povratne informacije o ...

... vašem MAN-ovem vozilu in na njihovi osnovi pripravili
dragocene analize, ne glede na čas in lokacijo.
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„ZDRUŽENI SMO MOČNEJŠI” DANDANES
POMENI „INTELIGENTNO POVEZANI”
Digitalizacija pomeni obnovitev – novo osmislitev stvari – s ciljem, da bi bile
enostavnejše, boljše in bolj učinkovite. To lahko na primer dosežemo z omrežnimi
servisnimi storitvami, ki so združene v obsežen povezovalni sistem. In točno to tudi
delamo: MAN-ove digitalne storitve so neločljivi del sistema RIO, ki temelji na oblaku.
Imate dostop do MAN-ovih digitalnih storitev in aplikacij drugih digitalnih partnerjev na
tržnici RIO.

Po prijavi in registraciji na platformo RIO*, se samodejno in brezplačno aktivirata RIO
Box** ter osnovna storitev MAN Essentials. Digitalne storitve lahko spremenite ali
dopolnite kadarkoli s pomočjo spletne tržnice. Vstopite v vašo inteligentno omreženo
prihodnost – ni to takoj.

Naš paket digitalnih storitev vam zagotavlja odlično usklajene
možnosti za obravnavanje vaših specifičnih potreb ...

... obsežno spremljanje vaših vozil, ki vam omogoča, da
učinkovito načrtujete vaše osnovno poslovanje za prihodnost.
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*Upravlja ga TB Digital Services GmbH.
**Vsi tovornjaki MAN Euro 6c, izdelani po avgustu 2017 so opremljeni z napravo RIO Box. TBM2 je združljiv s sistemom RIO s
pomočjo vmesnika MAN Bridge. Stranke s sistemom TBM1 prosimo, da pokličejo na linijo za pomoč pri MAN-ovih digitalnih
storitvah.
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