
TWÓJ OSOBISTY 
EMANAGER
E jak efektywność



Essentials

Podstawowe  
zarządzanie flotą

Timed

Pozostały czas jazdy

Geo

Planowanie trasy

One Minute Locator

Lokalizacja pojazdu

MAN eManager

Ładowanie  
i zarządzanie baterią

MAN ServiceCare

Zarządzanie konserwacją 
i naprawami

Compliant*

Dane z tachografu  
i karty kierowcy

* Usługa niedostępna dla pojazdów MAN Lion’s City E.

PRZEGLĄD USŁUG CYFROWYCH MAN.



MAN EMANAGER – INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA  
DO ZARZĄDZANIA ŁADOWANIEM.

Twoja platforma do cyfrowego zarządzania flotą: Korzystanie 
z usług MAN DigitalServices jest niezwykle proste. Są one 
dostępne w dowolnym miejscu za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej, można też rezerwować je w zależności od potrzeb.

Dzięki usłudze MAN eManager – Twojemu osobistemu mene
dżer owi ładowania i eksploatacji baterii  zapewnisz nową 
dynamikę flocie autobusów elektrycznych. Ułatwia ona kom
ple ksowe zarządzanie ładowaniem i monitorowanie pojazdów  
oraz baterii w całej flocie autobusów elektrycznych i umożliwia 
łatwe zarządzanie nimi przez Internet z dowolnego miejsca. 
Zacznij z nich korzystać: Zapewnij większą wydajność swojej 
e-flocie! 



MAN EMANAGER S

MAN eManager S umożliwia łatwe i wydajne  zarządzanie ładowaniem 
akumulatorów i klimatyzacją poszczególnych pojazdów lub całej floty 
autobusów elektrycznych.

Tryb timera pozwala określić, kiedy pojazd powinien być w pełni naładowany. 
MAN eManager S zajmie się resztą.

Usługa udostępnia bieżące informacje o postępie ładowania akumulatora, 
zasięgu pojazdu i stanie akumulatora oraz oblicza czas, w którym ładowanie 
zostanie zakończone. Umożliwia ona również skonfigurowanie parametrów 
klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej autobusu. Dzięki niej temperatura  
w autobusie zostanie optymalnie dobrana do temperatury zewnętrznej, tak  
aby do minimum ograniczyć zużycie energii na początku podróży.

Podsumowanie korzyści:

  Duża dostępność pojazdu
  Zwiększony zasięg dzięki wcześniejszej 

optymalizacji temperatury
 Obsługa  niezależna od miejsca



MAN EMANAGER M

Oprócz możliwości zarządzania ładowaniem usługa MAN eManager M 
dostarcza dokładnych informacji umożliwiających przeprowadzanie 
szczegółowych analiz oraz zapewniających wgląd w historię procesów 
ładowania i rozładowywania akumulatorów oraz danych o zużyciu energii, 
na przykład dla autobusów MAN Lion's City E. Udostępnia ona użytkownikowi 
kompleksowe dane dotyczące akumulatora i zużycia energii w podziale  
na układ napędowy, klimatyzację i jednostki pomocnicze. Dzięki temu  
jest niezwykle pomocna w optymalizacji wykorzystania autobusów 
elektrycznych.

Oprócz analiz danych historycznych i innych informacji, MAN eManager M  
oferuje również dodatkowe funkcje zarządzania ładowaniem. Usługa ta 
wyświetla stan i pozostałą pojemność akumulatora autobusu elektrycznego  
w kWh. Umożliwia również ustalenie, które pojazdy są w trasie, które jadą,  
a które stoją. Dzięki niej użytkownik przez cały czas kontroluje całą flotę!

Podsumowanie korzyści:

  Wszystkie funkcje usługi MAN eManager S

  Szczegółowa analiza stanu akumulatora
  Kompleksowe dane o zużyciu
  Monitoring  całej floty autobusów  

elektrycznych



MAN EMANAGER – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O FUNKCJONALNOŚCI.

MAN eManager S MAN eManager M

Stan akumulatora w %

Szacowany zasięg w km

Stan ładowania akumulatora wysokiego napięcia pojazdu, np. odłączony, podłączony, w trakcie ładowania

Wyświetlanie czasu potrzebnego  do zakończenia ładowania

Wyświetlanie gotowości do jazdy po zakończeniu procedury ładowania

Wyświetlanie zapisanej konfiguracji ładowania zaakceptowanej przez pojazd

Ustawienie konfiguracji ładowania akumulatora wysokiego napięcia dla każdego pojazdu, ładowanie natychmiastowe lub ładowanie według timera

Ustawienie trybu klimatyzacji, optymalizacja temperatury w przestrzeni pasażerskiej

Wyświetlanie schematów analitycznych dla jednego lub wielu pojazdów: poziomy zużycia, wartości rekuperacji, przejechane odległości w km –
Historia ładowania i rozładowywania akumulatora, np. czas trwania procedury ładowania/rozładowania, poziom energii pobranej/oddanej w kWh –
Historia zużycia dla procedur ładowania/rozładowywania, np. energia zużyta (pobór) przez napęd, jednostki pomocnicze i klimatyzację w kWh –
Bardziej szczegółowe informacje o akumulatorze, np. pojemność akumulatora w kWh –

Porównanie usług MAN eManager S i M



JAK TO DZIAŁA? – TO GENIALNE W SWOJEJ PROSTOCIE.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących MAN DigitalServices prosimy o kontakt z ekspertami MAN DigitalServices telefonicznie, 
na numer 00800 63444825 (w dni powszednie od 8:00 do 17:00) lub emailowo, na adres digitalservices@man.eu

1. 2.
Upewnij się, że Twój pojazd 
wyposażony jest w RIO Box

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj  
do sklepu MAN Marketplace:
 www.man.eu/marketplace

3.
Zarejestruj się na platformie RIO 
i zarezerwuj jedną lub kilka usług 
cyfrowych w sklepie Marketplace

4.
Bezprzewodowy  transfer informacji 
o pojazdach i o konserwacji do RIO 
Cloud

Jak w kilku krokach zwiększyć efektywność swojej floty pojazdów? Czy chcesz skorzystać  
z zalet MAN eManager? Aby skorzystać z usług MAN DigitalServices, wystarczy zarejestrować się na 
platformie RIO. W sklepie tej platformy (Marketplace) możesz rezerwować dodatkowe usługi i przez 
cały czas zarządzać nimi. 
To takie proste!



Jesteś zainteresowany? 
Zeskanuj kod QR i wkrocz do świata  
usług cyfrowych MAN DigitalServices.

Publikacja 04/2022 · Teksty i ilustracje nie są wiążące. Zastrzegamy sobie  
prawo do wprowadzania zmian ze względu na postęp techniczny.  
Wszystkie specyfikacje zawarte w tej publikacji przedstawiają stan  
na dzień oddania niniejszego dokumentu do druku.
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