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MAN Truck & Bus – Membro do Grupo MAN

MAN DIGITALSERVICES.
Eficiência digital para a gestão de frotas.

Está interessado? 
Basta digitalizar o código QR e entrar no mundo 
MAN DigitalServices.

RESERVE HOJE –   BENEFICIE  IMEDIATAMENTE!
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QUEREMOS TODOS O MESMO. 
AUMENTAR A RENTABILIDADE.

A digitalização está a mudar a nossa forma de viver e trabalhar. 
A digitalização é sinónimo de eficiência e permite simplificar 
os processos e otimizá-los para obter os melhores resultados 
possíveis. O transporte é e continuará a ser analógico, mas 
a  gestão da frota está a tornar-se digital. A MAN DigitalServices 
oferece apoio na otimização de processos de negócios, através da 
redução dos custos de combustível e das despesas administrativas, 
da programação e administração de serviços de manutenção 
no camião, e na gestão do tempo e na formação contínua dos 
motoristas. Em última análise, a MAN DigitalServices prossegue 
um objetivo: melhorar a rentabilidade da sua empresa. Esta é, 
sem dúvida, uma boa notícia!

Os serviços digitais disponíveis nas seguintes áreas ajudam- 
-no a gerir a sua frota de forma económica e eficiente.

◾ Equipamento básico
◾ Rastreamento de veículos 
◾ Tacógrafo e gestão do tempo
◾ Gestão de reparações e da manutenção
◾ Gestão da bateria



Essentials 
(sem custos)

O Essentials é o começo. Com o Essentials, inicie a digitalização da gestão de frotas  
e obtenha acesso aos pacotes de serviços completos. O Essentials dá-lhe acesso à monitorização 
da frota, com análises e histórico de utilização, entre outras funções úteis. Um bom começo.

◾ Pacote de base gratuito com as funções básicas essenciais para a administração da frota
◾ Histórico de viagem fiável e análise de utilização específica para veículos

A DIGITALIZAÇÃO É FÁCIL. 
SÓ PRECISA DE COMEÇAR.

Equipamento básico



One Minute Locator

Geo

Reserve o serviço One Minute Locator para determinar a localização dos veículos da sua frota com 
precisão, minuto a minuto; o serviço One Minute Locator permite uma flexibilidade ainda maior na resposta 
às condições de tráfego, aos requisitos atuais ou às mudanças de percurso.

◾ Intervalo reduzido de amostragem GPS para recolha de amostras de localização dos veículos, minuto a minuto
◾ Permite a intervenção atempada do planeamento de rotas

Rastreamento de veículos

SAIBA ONDE.
PRECISAMENTE, EM VEZ DE APROXIMADAMENTE.

Geo é uma bússola digital abrangente para a sua frota. É-lhe fornecida uma visão geral clara 
e  transparente de todas as localizações dos veículos, para planeamento inteligente e otimização 
de rotas, bem como armazenamento a longo prazo de históricos de viagem, para análise posterior.

◾ Histórico de viagens dos últimos 25 meses, para que possa identificar o potencial de otimização 
do desempenho de condução

◾ Planeamento de rotas fiável e eficiente, com materiais de navegação abrangentes
◾ Possibilidade de criar individualmente os pontos de interesse e de delimitação geográfica
◾ Localizações dos veículos fáceis de partilhar com os clientes, por meio de uma hiperligação



Timed

Compliant
Tacógrafo  

e gestão do tempo

TRATE DAS PAUSAS.
NÓS TRATAMOS DA DOCUMENTAÇÃO.

O Timed é responsável pelo controlo antecipado do tempo de condução, do tempo de repouso, do tempo 
de serviço e do tempo de trabalho. Este é o pré-requisito para um planeamento de viagens e de encomendas 
eficiente. E para evitar violações dispendiosas do tempo de condução.

◾ Apresentação clara dos tempos de condução e de repouso
◾ Planeamento de viagem e utilização individual e eficiente, graças à transmissão das atividades do motorista, minuto 

a minuto

O Compliant ajuda a cumprir a obrigação legal de ler e armazenar regularmente dados do 
tacógrafo e do cartão do motorista. Esta rotina é tratada num procedimento automatizado, 
e os dados podem ser recuperados a partir da nuvem, a qualquer momento.

◾ Leia e armazene automaticamente os dados do tacógrafo e do cartão do motorista
◾ Arquive facilmente os dados de condução e utilização



MAN ServiceCare M

Gestão de reparações 

e da manutenção

NÓS TRATAMOS DO SERVIÇO E DA MANUTENÇÃO.
JÁ TEM MUITO QUE FAZER.

MAN ServiceCare S 
(sem custos)

O MAN ServiceCare M inclui todos os serviços do pacote S, bem como funcionalidades adicionais para gestão de 
reparações e manutenção personalizadas. Tenha sempre uma visão geral do estado detalhado e atual da manutenção 
e da condição dos componentes individuais, através de informações de manutenção completas, mesmo sobre 
os seus próprios componentes dos veículos e sobre os componentes de outros fabricantes. Quando a manutenção 
for necessária, decida se efetua a manutenção pelos seus meios ou se a confia à sua oficina MAN. 

◾ Todas as funções do MAN ServiceCare S
◾ Maior flexibilidade e personalização para a manutenção da sua frota
◾ Maior transparência, graças à informação pormenorizada sobre as necessidades de manutenção

MAN ServiceCare S é a entrada gratuita na gestão de reparação e manutenção digital para 
a sua frota MAN e NEOPLAN. A sua oficina MAN indica-lhe as próximas tarefas de manutenção 
e coordena consigo as marcações da oficina para efeitos de assistência e manutenção. Graças 
ao planeamento antecipado, as marcações podem ser consolidadas de forma inteligente, 
e os requisitos de serviço podem ser facilmente combinados.

◾ Aumento do tempo de atividade devido à excelente condição de manutenção dos veículos
◾ Visão geral das informações relevantes para a manutenção
◾ Poupe tempo, terceirizando o esforço administrativo para a sua oficina MAN



Gestão da  

bateria
O SEU EMANAGER PESSOAL. 
COM E DE EFICIÊNCIA.

Com o MAN eManager, estabelecer e executar um programa de carregamento e ar condicionado para 
veículos individuais ou para toda uma frota de veículos elétricos é um processo rápido e fácil. Tenha 
uma visão geral em tempo real do atual nível de carga, autonomia e tempo de carregamento restante. 
Além disso, pode ajustar o ar condicionado, otimizando assim o consumo de energia.

◾ Gestão de carregamento para o seu MAN Lion's City E
◾ Pré-condicionamento climático

MAN eManager



1. 2. 3. 4.

É ASSIM QUE FUNCIONA –  
SIMPLESMENTE ENGENHOSO – ENGENHOSAMENTE SIMPLES.

O portefólio da MAN DigitalServices está integrado no ecossistema RIO baseado em nuvem. O RIO Marketplace 
oferece acesso aos serviços digitais que podem ser utilizados no seu MAN através da RIO Box.

1. Equipe o seu veículo 
com a RIO BOX, se 
ainda não a tiver.

2. Visite o Marketplace 
MAN para obter mais 
informações:  
www.man.eu/marketplace

3. Reserve um ou 
vários serviços digitais 
no Marketplace 
e faça o registo 
na plataforma RIO

É mesmo assim tão simples ajudar a aumentar a eficiência da sua frota de veículos. 
Se tiver alguma questão relativa à MAN DigitalServices, contacte os nossos peritos da MAN 
DigitalServices através do 00800 63444825 (disponível em dias úteis, das 8h às 17h) ou envie um 
e-mail para digitalservices@man.eu

4. Transmita dados 
móveis de informações 
sobre o veículo e de 
informações sobre 
a manutenção para 
a nuvem RIO


