RIO ACCOUNT REGISTREREN
Registeren op het RIO platform is heel eenvoudig. Volg onderstaande stappen om binnen 5 minuten een
account op het RIO platform aan te maken.

❯

START.RIO.CLOUD

§ Navigeer naar: HOME.RIO.CLOUD
§ Of scan onderstaande QR-CODE

❯

START REGISTRATIE

Klik op: REGISTREREN OP HET RIO-PLATFORM

1

❯
§
§
§
§

❯

ACCOUNTGEGEVENS
Vul de BEDRIJFSGEGEVENS 2 in
Vul de CONTACTGEGEVENS 3 in
Accepteer de ALGEMENE VOORWAARDEN
Klik op VERDER

2

3

4

5

ACCOUNT ACTIVATIE

§ Naar het ingevoerde e-mailadres wordt een
ACTIVATIE MAIL 4 gestuurd
[Niet ontvangen? Controleer de spam box]
§ Klik op de ACTIVATIELINK in de e-mail
§ Activeer het account via de activatieknop op de
ACTIVATIEPAGINA 5
§ Na activatie van het account heeft u
DIRECT TOEGANG tot het RIO platform

1

VOERTUIG REGISTREREN
Nu het RIO account geregistreerd is, is het tijd om voertuigen toe te voegen. Volg onderstaande stappen om een
voertuig toe te voegen op het platform.

❯

❯

WAGENPARKBEHEER

Navigeer in het HOOFDMENU 1 naar
ADMINISTRATIE 2 -> WAGENPARKBEHEER

3

VOERTUIG TOEVOEGEN

Klik op + VOEG NIEUWE
VOERTUIGTYPE 5

4

en selecteer het

1
4
2
5
3

❯
§
§
§
§

VOERTUIGGEGEVENS
Kies een NAAM en voer het CHASSISNUMMER 6 in
Kies bij GEGEVENSBRON 7 de RIO BOX A voor trucks en MAN TELEMATIC BOX
Vul ter verificatie de actuele KILOMETERSTAND 8 in [maximale afwijking: 50 km]
Selecteer TOEVOEGEN AAN FLEET 9 om het voertuig toe te voegen

B

voor TGE

6
7
MAN TGX

WMA06KZZXLM123456

A

MAN TRUCK

B

MAN TGE

WMA06KZZXLM123456

8

9

GEBRUIKER TOEVOEGEN
§ Navigeer in het hoofdmenu naar ADMINISTRATIE 1 en klik op GEBRUIKERSBEHEER
§ Ga naar het tabblad GEBRUIKERS 3 en klik op + GEBRUIKER MAKEN 4

2

§ Vul de voornaam, achternaam en e-mailadres / telefoonnummer in en kies een GEBRUIKERSGROEP
§ Klik op AANMAKEN 6 om de gebruiker uit te nodigen voor het account

5

§ De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail of sms met daarin een activatielink
§ Via de activatielink activeert de nieuwe gebruiker zijn account en kiest een wachtwoord om mee in te loggen
§ De inlognaam van de nieuwe gebruiker is het ingevoerde e-mailadres of telefoonnummer

3
4
1
2

❯

Henk

Gerrits

Willem

GEBRUIKERSGROEPEN

FLEET ADMIN
Alle rechten op het account. Kan naast de rechten van de
FLEET USER ook gebruikers, voertuigen en (betaalde)
diensten toevoegen of verwijderen.
FLEET USER
Beperkte rechten op het account. Kan gebruik maken van
alle services die geboekt zijn door de FLEET ADMIN. Heeft
geen administratieve rechten, dus kan geen gebruikers,
voertuigen of services toevoegen of verwijderen.
FLEET DRIVER
Deze gebruikersgroep is bedoeld voor het koppelen met de
MAN Driver App. Deze gebruiker kan wel inloggen in het RIO
account, maar ziet geen informatie.
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