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Távoli szoftverfrissítések teherautókhoz
Immár éles az új MAN Now digitális szolgáltatás, amely elsőként
kínál távoli funkcióbővítést az Európai Unióban, Norvégiában,
Nagy-Britanniában és Svájcban. Akárcsak egy okostelefon
esetében, amelyre a felhasználó az éppen szükséges
alkalmazásokat telepíti, az ügyfelek az MAN Now-platformon olyan
bővítményeket kapnak, amelyekkel a teherautójuk funkcionalitását
az aktuális igényeikhez szabhatják. Ezek a funkcióbővítések, mint
például az MAN OnlineTraffic valós idejű közlekedési információs
szolgáltatás, menet közben és bármikor telepíthetők mobilinternet
segítségével, szervizlátogatás vagy kábeles csatlakozás nélkül is.
Akárcsak egy okostelefonra.
•

•

Az MAN Now funkcióval elég csak kattintani és már indulhat
is: az ügyfél szervizlátogatás nélkül is kaphat új szoftvereket
a járművéhez
Az MAN OnlineTraffic kifejezetten teherautókhoz szánt,
egész Európát lefedő valós idejű közlekedési információi
képviselik az első ilyen szolgáltatás

Egyszerűen és kényelmesen elérhető szoftveres bővítményeket kínál az MAN
Now, az MAN DigitalServices egyik központi szolgáltatása a RIO-platformon. Az
MAN OnlineTraffic, az MAN Now kínálatában elsőként elérhető távoli
funkcióbővítés, a teherautó-vezetőknek optimális útvonaltervezést biztosít,
ugyanis a jármű navigációs rendszerét valós idejű, a konkrét útvonalra
vonatkozó aktuális közlekedési információkkal bővíti.
Az ügyfelek így értesülnek a torlódásokról vagy közlekedési zavarokról, ennek
előnye, hogy optimalizálhatják az útvonalukat. A navigációs rendszer a kapott
adatok alapján kiszámít kerülőutakat. A berendezés a tehergépkocsik
közlekedése esetében különösen fontos korlátozásokat, így például az alacsony
Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén,
éves forgalma körülbelül 11 milliárd euró (2019-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek,
tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz
kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és
világszerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat.
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műépítmények alatti áthajtási magasságot vagy a hidakon megengedett
össztömeget is figyelembe veszi az MAN OnlineTraffic jóvoltából az optimális
útvonal kiszámításakor.
Az MAN OnlineTraffic az MAN Now felületén aktiválható. Az internetes
platformon a flottakezelők a bejelentkezést követően mindegyik járművüket
felvértezhetik a szükséges legújabb funkciókkal – de nem időigényes
szervizlátogatással, hanem az interneten keresztül, gombnyomásra. Bármikor
és bárhol távoli szoftvertelepítésként az új MAN tehergépkocsi-generáció
járművei esetében. A korábbi nemzedékekhez tartozó teherautók is
profitálhatnak az MAN DigitalServices előnyeiből, ugyanis az az ügyfelet a kívánt
márkaszervizbe továbbítja utólagos telepítésre. Az MAN Now automatikusan
elemzi a flotta minden egyes járművét kompatibilitás szempontjából, így
egyértelmű, hogy aktuálisan melyik funkciók elérhetők, telepíthetők.
Az MAN Navigation Advanced infotainment rendszerrel az MAN OnlineTraffic
egy évig ingyenes, az MAN Navigation Professional esetében pedig két évig.
Azonban az MAN OnlineTraffic még csupán a kezdet. Hamarosan elérhető lesz
az MAN MapUpdate friss térképadatokkal és földrajzi régiók szerinti
csomagokban az MAN Now felületén. A 2021-es év során az MAN Now további
távoli funkcióbővítési ajánlatokkal bővül majd. A jövőben a flottakezelők az MAN
Now segítségével a járműveik szoftveres konfigurációját az aktuális üzleti
igényeikhez igazíthatják majd, például az üzemanyag-fogyasztás csökkentésére
szolgáló szoftverrel, új váltóvezérlő-programokkal vagy akár további nyelvi
csomagokkal.
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