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Το RIO είναι εδώ! Η νέα ανοιχτή πλατφόρμα 
logistics είναι διαθέσιμη σε όλα τα ΜΑΝ φορτηγά. 

Ήδη ως βασικός εξοπλισμός σε όλα τα νέα ΜΑΝ, πλέον το 
RIO διατίθεται και στην Ελλάδα για όλα τα φορτηγά, 
ανεξαρτήτως χρονολογίας και κατασκευαστή. 

Από το τέλος του 2017, όλα τα φορτηγά ΜΑΝ παραδίδονται στους 
πελάτες περιλαμβάνοντας στο βασικό τους εξοπλισμό μια ειδική μονάδα 
hardware, το RIO Box. Το RIO Box αποτελεί τον απαραίτητο εξοπλισμό 
προκειμένου ο πελάτης της ΜΑΝ να μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα RIO. H πλατφόρμα RIO είναι βασισμένη στο 
cloud και μέσω αυτής οι πελάτες μπορούν να έχουν κεντρική πρόσβαση 
σε διάφορα δεδομένα του στόλου τους και να χρησιμοποιούν ένα 
ολόκληρο σύστημα υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Σχεδιασμένο ειδικά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικτούς 
στόλους, το RIO Box είναι συμβατό με όλα τα συστήματα και τους 
κατασκευαστές φορτηγών, αρκεί να είναι διαθέσιμη μια διεπαφή FMS, 
μέσω της οποίας δέχεται και μελλοντικές αναβαθμίσεις. Κατά την 
ανάπτυξη του RIO, εφαρμόστηκαν οι υψηλότερες προδιαγραφές για την 
διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων. Ο 
πελάτης μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος αν θα επιλέξει να κοινοποιήσει 
δεδομένα στο RIO, μέσω του RIO Box, ώστε να επωφεληθεί από τις 
ψηφιακές λύσεις της πλατφόρμας. Εφόσον συναινέσει, έχει πρόσβαση 
σε πρόσθετες λειτουργίες που συμπεριλαμβάνουν την ανάλυση των 
δεδομένων του οχήματος, π.χ. τις στροφές του κινητήρα, την ταχύτητα, 
την κατανάλωση καυσίμου ή τη χρήση της πέδησης από τον οδηγό. Ο 
αριθμός υπηρεσιών που προσφέρεται από το RIO θα αυξάνεται 
σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών, ενώ οι υπάρχουσες 
υπηρεσίες βελτιώνονται διαρκώς και ο χρήστης απολαμβάνει αυτομάτως 
διαρκή αναβάθμιση. 

Ανοιχτό για όλους, με πλήρη γκάμα υπηρεσιών 

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας της Volkswagen Truck & Bus (μητρική 
εταιρεία του RIO) και της ΜΑΝ για ένα ανοιχτό οικοσύστημα που θα 
εξελίξει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, τα προνόμια του RIO 
μπορούν να τα απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες οποιασδήποτε μάρκας 
φορτηγού. Για πρώτη φορά, όλοι οι μετέχοντες στην εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι δικτυωμένοι μεταξύ τους μέσω ενός συστήματος σταθερής 
πληροφόρησης και εφαρμογών με λειτουργίες πρόβλεψης. Στο 
παρελθόν, η διαφανής χρήση δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν 
ήταν πάντα δυνατή, καθώς οι διάφοροι μετέχοντες χρησιμοποιούσαν 
διαφορετικά συστήματα και λογισμικό. Το RIO λύνει αυτό το πρόβλημα 

 
 
Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2018 
 

 

 

 

MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Λεωφ. Ειρήνης 23 (πρώην ΝΑΤΟ),  

193 00, Ασπρόπυργος Αττικής 

 
 

Marketing & Communication 

Manager  

Άγγελος Τσιλίδης 

 

Tηλ.  +30 210 6194815 

evangelos.tsilidis@man.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:evangelos.tsilidis@man.eu


 

 
     Σελίδα 2/2 

 
 

και προσφέρει για πρώτη φορά, μια κοινή λύση για όλους, ανεξαρτήτως 
μάρκας οχήματος ή συστήματος τηλεματικής. Όλα τα υπάρχοντα 
μεμονωμένα συστήματα μπορούν πλέον να ενσωματωθούν στο RIO. 

Όλοι οι πελάτες που εγγράφονται στο RIO μπορούν να χρησιμοποιούν 
δωρεάν το πρώτο πακέτο υπηρεσιών με την ονομασία RIO Essentials, 
που όχι μόνο εμφανίζει τις θέσεις κάθε μεμονωμένου οχήματος στη 
λειτουργία παρακολούθησης στόλου, αλλά ανανεώνει την πληροφορία 
κάθε 15 λεπτά. Επίσης, επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερες 
πληροφορίες, όπως την ταυτότητα του οδηγού, τον αριθμό των 
διανυθέντων χιλιομέτρων ή τη διαθέσιμη ποσότητα καυσίμου στο 
ρεζερβουάρ κάθε οχήματος που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα. Το 
RIO Essentials διαθέτει ένα εργαλείο εκτεταμένης ανάλυσης απόδοσης 
που αξιολογεί μεγάλο όγκο δεδομένων σε επίπεδο οχήματος και κατόπιν 
τον καθιστά διαθέσιμο στον χειριστή του στόλου προτείνοντας και 
συγκεκριμένες ενέργειες προς βελτίωση. Οι πελάτες του RIO μπορούν 
να ενημερωθούν σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες του RIO μέσα από 
ελκυστικά εκπαιδευτικά βίντεο. 

Με την πρόσβαση στο RIO Essentials δίνεται πρόσβαση και στο online 
κατάστημα εφαρμογών με την ονομασία RIO Marketplace. Από εκεί οι 
χρήστες του RIO μπορούν να κατεβάσουν δύο επιπλέον σημαντικές 
εφαρμογές: το RIO Maintenance, που επιτρέπει απομακρυσμένο 
έλεγχο της κατάστασης συντήρησης του οχήματος με δυνατότητα online 
προγραμματισμού επισκέψεων στο συνεργείο και το RIO Compliant, 
που επιτρέπει στους πελάτες να κατεβάζουν, αρχειοθετούν και να 
επεξεργάζονται δεδομένα ταχογράφων και καρτών οδηγού. 

Η πλατφόρμα του RIO υποστηρίζει αρχικά την Αγγλική και τη Γερμανική 
γλώσσα, ενώ σταδιακά αυξάνεται η υποστήριξη και σε άλλες γλώσσες. 
Τo σύστημα RIO, στο σύντομο χρόνο ύπαρξής του, έχει ήδη τιμηθεί με 2 
βραβεία για την τεχνολογική του καινοτομία, το 2017 Frost & Sullivan 
New Product Innovation Award και το Capital Digital Lab Award. 

 

 

 


