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Malá krabička s veľkým potenciálom: RIO Box v 

štandardnej výbave vozidiel MAN 

 Nové trucky Euro 6 značky MAN majú odteraz RIO Box 

ako súčasť sériového vyhotovenia 

 Vozidlá tak zákazníkom už z výroby prichádzajú 

pripravené na využívanie služieb RIO 

Palubná jednotka RIO Box je odteraz súčasťou štandardnej 

výbavy všetkých nových truckov MAN Euro 6 v Európe. 

Výrobca tak položil základný kameň budúcej infraštruktúry, 

ktorá umožní prepojiť službami celý dopravný a logistický 

sektor. 

S použitím cloudovej technológie RIO zákazníci onedlho budú mať 

centrálny prístup k rôznym údajom o svojom vozidlovom parku a budú 

môcť využívať široké spektrum služieb pre odvetvie prepravy a logistiky. 

Jednotka RIO Box tu funguje ako prepojenie medzi vozidlom a cloudovou 

platformou. 

„To, že sme naše trucky vybavili Boxom, je dôležitý prvý krok, ktorý nás 

privedie o stupienok bližšie k našej vízii plne prepojeného dodávateľského 

reťazca v preprave a logistike. Zároveň nám to poslúži ako báza, cez ktorú 

naši zákazníci budú mať prístup k digitálnym službám s pridanou 

hodnotou. Vzali sme na seba úlohy priekopníkov v branži a aktívne 

formujeme logistiku budúcnosti tak, aby zodpovedala potrebám našich 

zákazníkov,“ vraví Joachim Drees, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus 

AG. 

RIO Box je kompatibilný so všetkými systémami a výrobcami. Navrhli ho 

špeciálne tak, aby sa dal používať v zmiešaných vozidlových parkoch a 

poskytol malým a stredným logistickým spoločnostiam šancu zapojiť sa do 

Logistiky 4.0. Jednotka RIO Box sa v budúcnosti bude dať doinštalovať i 

do truckov s rozhraním FMS. Súčasní užívatelia MAN Telematics si budú 

môcť bezpečne preniesť svoje dáta  do systému RIO. 
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„Vďaka systému RIO sa zákazníci značky MAN dostanú medzi digitálnych 

priekopníkov v prepravnej a logistickej branži. V budúcnosti RIO nebude 

poskytovať len vlastné služby, ale aj služby pre výrobcov originálneho 

príslušenstva a servisných partnerov. Máme veľké plány!“ ohlasuje 

generálny riaditeľ pre RIO Markus Lipinsky. Medzi súčasnými partnermi 

platformy sú poprední poskytovatelia služieb aj startupy ako LoadFox, 

Evertracker alebo Synfioo. Ale počet potenciálnych partnerov je obrovský. 

Pri vývoji palubnej jednotky RIO Box sa prihliadalo na najvyššie štandardy 

ochrany súkromia a údajov. Zákazník sa sám môže rozhodnúť, či chce 

svoje údaje zdieľať s platformou a na oplátku mať prístup k digitálnym 

riešeniam RIO. Údaje, ktoré Box odosiela zakódované, spracúva 

bezpečný server v Nemecku certifikovaný podľa európskych štandardov a 

poskytuje ich zákazníkom prostredníctvom platformy. To mu potom 

umožňuje pristupovať k dodatočným funkciám analýzy údajov z vozidla, 

ako sú napríklad otáčky motora, rýchlosť, množstvo paliva v nádrži alebo 

správne využívanie bŕzd. Objem služieb, ktoré budú cez RIO dostupné, 

neprestajne porastie v súlade s potrebami zákazníkov a existujúce služby 

sa budú neustále vylepšovať, pričom aktualizácie získa zákazník 

automaticky. 

O platforme RIO 

Volkswagen Truck & Bus Group počnúc rokom 2017 hodlá vo forme svojej 

novej digitálnej značky RIO poskytovať otvorené cloudové riešenie pre 

dopravný sektor ako celok. V platforme RIO sa spájajú digitálne služby pre 

celý ekosystém dopravy a logistiky. Znamená to, že po prvýkrát budú 

navzájom sieťovo prepojení všetci partneri v dodávateľskom reťazci, a to 

štandardizovaným informačným a aplikačným systémom s funkciou 

prognózy. V nedávnej minulosti transparentné využívanie dát v tejto branži 

často nebolo možné, pretože jednotliví hráči zväčša využívali rôzne 

samostatné softvérové riešenia. RIO prvýkrát ponúka zdieľané riešenie, 

ktoré sa dá využívať bez ohľadu na značku vozidla alebo telematický 

systém. Existujúce samostatné riešenia je možné do platformy RIO 

integrovať. 
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MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, 

dosiahol v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je 

súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


