
MAN SERVICECARE
KORAK ZA KORAKOM

POSTOPEK, KI JE  GENIALEN IN GENIALNO ENOSTAVEN!

KRATEK PREGLED POMEMBNIH INFORMACIJ

MAN SERVICECARE – PROAKTIVNO
UPRAVLJANJE VZDRŽEVANJA.
PREGLEDNO IN DIGITALNO

S storitvijo MAN ServiceCare vam lahko vaš MAN-ov servisni center
pomaga pri analizi vozil in usklajevanju administracije, povezane z
naročili na servis.

POSKRBITE, DA BO VAŠE POSLOVANJE 
BOLJ DOBIČKONOSNO IN UČINKOVITO.

Kratek pregled prednosti storitve MAN ServiceCare:
◾  Izboljšano stanje vzdrževanja vozila
◾  Prihranek časa in denarja zaradi inteligentnega usklajevanja 

servisnih naročil
◾  Povečana prodajna vrednost
◾  Hitro, enostavno naročanje na servis s storitvijo MAN ServiceCare 

in naknadni pregled trenutnega stanja vzdrževanja

S preglednim spletnim sledenjem naročil in obvestili po e-pošti je
spremljanje stanja, servisnih naročil in drugih informacij vašega vozila
še bolj enostavno.

 Telematični modul 2 na vozilu: MAN TeleMatics® bo v veljavi do izteka predmetne pogodbe. Za uporabo storitev platforme RIO lahko opremite vozilo s  
strojno opremo RIO box ali pridobite informacije o opcijah glede migracij.

 Telematični modul 1 na vozilu: Prosimo vprašajte vaš servisni center MAN o možnosti naknadne namestitve strojne opreme RIO box v vaše vozilo.

 Za vsa vprašanja o MAN ServiceCare prosimo kontaktirajte strokovnjake za MAN DigitalServices na tel.št: 030 200 520 ali 00800 63444825
    ali pošljite e-pošto na man-digital@man.eu.

1. Namestitev
strojne opreme
RIO box
v vaše vozilo

2. Vaša
prijava
na platformo
RIO

3. Spletni prenos
podatkov vozila
v oblak

4. Analiza zahtev
vašega vzdrževanja
v MAN-ovi servisni
delavnici s storitvijo
MAN ServiceCare

5. Pomoč pri usklajevanju
odprtih naročil na
vzdrževanje v MAN-ovi
servisni delavnici
po telefonu

6. Izboljšano
vzdrževalno
stanje vašega
vozila

Sistemske zahteve:
Če želite naročiti storitev MAN ServiceCare, potrebujete RIO box (v vozilu nameščen telematični  
modul*). Predhodni pogoj za uporabo storitve MAN ServiceCare je prijava vašega podjetja in vaših vozil 
na platformo RIO. S prijavo aktivirate prenos podatkov z vašega RIO box-a in vklopite MAN Essentials, 
osnovno brezplačno storitev. Nato lahko naročite za vaša vozila v MAN-ovi spletni tržnici storitev MAN 
ServiceCare, ki je prav tako brezplačna.
*  Predhodni pogoji: 

RIO Box: nameščen kot standardna oprema pri vseh tovornjakih MAN Euro 6 TG, 
izdelanih od 1. avgusta 2017.MAN Truck & Bus – član skupine MAN

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
1231 Ljubljana Črnuče 
T: 01 5309 353 
M: 030 200 520
E: man-digital@man.eu
www.man-slovenija.si

Zadnja posodobitev: 08/2018, besedila in slike niso 
zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb, 
povezanih s tehničnim razvojem. Vsi podatki so bili 
posodobljeni v času izdaje.
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KORAK 2: PRIJAVA 
NA PLATFORMO RIO

KORAK 6: DODELITEV SERVISNE 
DELAVNICE VAŠEMU VOZILU

KORAK 1: DOSTOP WWW.DIGITAL.MAN

KORAK 5: NAROČILO MAN SERVICECARE 
V MAN-OVI SPLETNI TRŽNICI

TO SEDAJ VIDITE:

◾ Za prijavo na RIO kliknite na ‘Register at RIO’. 
Vpišite podatke vašega podjetja, vsaj obvezna 
polja (sem spada tudi št. za DDV).

◾ Vpišite vaše osebne podatke in
izberite geslo.

◾ Prosimo, sprejmite splošne pogoje in
pravila našega partnerja RIO.

◾ Aktivirajte povezavo, poslano na vaš
e-poštni naslov. Uspešno aktiviranje
uporabnika bo nato potrjeno.

◾ V zadnjem koraku dovolite storitvi RIO dostop 
do informacij vašega profila.

◾ Na spletni strani platforme RIO izberite
‘Welcome’ (dobrodošli) in ‘Administration’
(administracija) za dostop do administracije
vozila.

◾ V zavihku ‘Basic data’ (osnovni podatki) lahko 
ustvarite novo vozilo. Pri tem morate določiti 
tip in naziv vozila (na primer njegova registrska 
tablica), vpišite pa tudi identifikacijsko številko 
vozila in prevožene kilometre. Vozilo lahko do-
date tudi k skupini.

◾ Spustni meni ‘Actions’ (dejanja) in zavihek 
‘Basic data’ (osnovni podatki) omogočata 
urejanje ali brisanje predhodno označenega 
vozila.

◾ Opomba: Ko vnašate prevožene kilometre se 
lahko razlikujejo od dejanskih za največ 50 km.

◾ V zavihku ‘Vehicle groups’ (skupine vozil) lahko 
ustvarite novo skupino vozil ter urejate in
izbrišete skupine vozil.

◾ Prosimo, določite kontaktno osebo v vašem 
podjetju, ki bo vzdrževala stik z delavnico, ki 
so ji dodeljena vozila. Obvezen je vnos vsaj ene 
telefonske številke. Kontaktna oseba je lahko 
obveščena o tej dodelitvi po e-pošti.

 Če se podatki o kontaktni osebi spremenijo, se 
ta informacija prenese vsem vozilom povezanim 
s to kontaktno osebo.

 Shranite vaš vnos.

◾ Prejeli boste e-pošto, ki potrjuje uspešno
aktiviranje storitve MAN ServiceCare.

◾ V območju ‘User administration’ (administracija 
uporabnika) imate priložnost, da povabite druge 
uporabnike. 

 
◾ S klikom na ‘Actions’ (dejanja) lahko urejate in 

brišete predhodno označene uporabnike. 

◾ Poleg tega lahko z jezičkom ‘Groups’ (skupine) 
ustvarite skupine uporabnikov.

Opomba: ko ustvarite račun podjetja, ste s tem
določeni za administratorja in pridobite ustrezna
pooblastila.

◾ Kliknite na ‘Actions’ (dejanja) za dodelitev enega 
ali več označenih vozil servisni delavnici in sicer 
tako, da izberete državo in poiščete vašo
delavnico s pomočjo besedilnega polja.

◾ Potrdite vaš vnos s klikom na ‘Next: Izberite
contact person’ (kontaktna oseba).

◾ Na spletni strani so prikazane vse MAN-ove 
digitalne storitve, ki so vam na razpolago. 
Več na www.digital.man.

◾ V območju MAN ServiceCare izberite ‘Takojšnja 
prijava (Register Now)’, ki vas pomakne nepos-
redno na prijavni zaslon.

◾ Izberite ‘Find out more about MAN ServiceCare’ 
za prikaz podrobnejših informaciji o storitvi 
MAN Service Care.

◾ S klikom na ‘MAN
ServiceCare’, lahko
pridobite več
informacij in naročite
brezplačne storitve 
za vaše vozilo.

KORAK 4: UPORABNIŠKA 
ADMINISTRACIJA

KORAK 3: UPRAVLJANJE 
VOZNEGA PARKA

KORAK 7: DOLOČITE KONTAKTNO 
OSEBO V VAŠEM PODJETJU Stanje vzdrževanje vseh vaših MAN-ovih vozil – jasno predstavljeno in posodobljeno!
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vozila.

◾ V zavihku ‘Basic data’ (osnovni podatki) lahko 
ustvarite novo vozilo. Pri tem morate določiti 
tip in naziv vozila (na primer njegova registrska 
tablica), vpišite pa tudi identifikacijsko številko 
vozila in prevožene kilometre. Vozilo lahko do-
date tudi k skupini.

◾ Spustni meni ‘Actions’ (dejanja) in zavihek 
‘Basic data’ (osnovni podatki) omogočata 
urejanje ali brisanje predhodno označenega 
vozila.

◾ Opomba: Ko vnašate prevožene kilometre se 
lahko razlikujejo od dejanskih za največ 50 km.

◾ V zavihku ‘Vehicle groups’ (skupine vozil) lahko 
ustvarite novo skupino vozil ter urejate in
izbrišete skupine vozil.

◾ Prosimo, določite kontaktno osebo v vašem 
podjetju, ki bo vzdrževala stik z delavnico, ki 
so ji dodeljena vozila. Obvezen je vnos vsaj ene 
telefonske številke. Kontaktna oseba je lahko 
obveščena o tej dodelitvi po e-pošti.

 Če se podatki o kontaktni osebi spremenijo, se 
ta informacija prenese vsem vozilom povezanim 
s to kontaktno osebo.

 Shranite vaš vnos.

◾ Prejeli boste e-pošto, ki potrjuje uspešno
aktiviranje storitve MAN ServiceCare.

◾ V območju ‘User administration’ (administracija 
uporabnika) imate priložnost, da povabite druge 
uporabnike. 

 
◾ S klikom na ‘Actions’ (dejanja) lahko urejate in 

brišete predhodno označene uporabnike. 

◾ Poleg tega lahko z jezičkom ‘Groups’ (skupine) 
ustvarite skupine uporabnikov.

Opomba: ko ustvarite račun podjetja, ste s tem
določeni za administratorja in pridobite ustrezna
pooblastila.

◾ Kliknite na ‘Actions’ (dejanja) za dodelitev enega 
ali več označenih vozil servisni delavnici in sicer 
tako, da izberete državo in poiščete vašo
delavnico s pomočjo besedilnega polja.

◾ Potrdite vaš vnos s klikom na ‘Next: Izberite
contact person’ (kontaktna oseba).

◾ Na spletni strani so prikazane vse MAN-ove 
digitalne storitve, ki so vam na razpolago. 
Več na www.digital.man.

◾ V območju MAN ServiceCare izberite ‘Takojšnja 
prijava (Register Now)’, ki vas pomakne nepos-
redno na prijavni zaslon.

◾ Izberite ‘Find out more about MAN ServiceCare’ 
za prikaz podrobnejših informaciji o storitvi 
MAN Service Care.

◾ S klikom na ‘MAN
ServiceCare’, lahko
pridobite več
informacij in naročite
brezplačne storitve 
za vaše vozilo.
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