
Роберт Бош ЕООД Автомобилно 
оборудване

бул.Черни връх 51Б
1407 София
България 

http://bg.bosch-automotive.com/

Видяхте ли това?

ESI[tronic] 2.0 Online.
Новият стандарт в диагностиката 
на автомобили.

ПровереноP boschesitronic.com
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Лесно.
Бързо.  

Проверено P

Технологиите на Bosch се използват по целия 
свят в почти всички автомобили. Хората и 
осигуряването на тяхната мобилност са това, 
върху което сме се съсредоточили.
Затова, сме посветили последните 125 години на 
пионерския дух и експертните познания в 
изследването и производството, за да постигнем 
това.
Продължаваме да работим по нашето уникално 
съчетание от решения за резервни части, 
диагностични устройства, оборудване за сервизи 
и услуги:

� Решения за ефективен ремонт на автомобили;

� Иновационно оборудване и софтуер в 
сервизите;

� Най-изчерпателният в света асортимент от 
нови и резервни части;

� Голяма мрежа от клиенти на едро, за бърза и 
надеждна доставка на части;

� Компетентна помощ чрез гореща телефонна 
линия;

� Изчерпателни технически обучения

� Целева поддръжка в областта на продажбите и 
маркетинга. 

Научете повече:
http://bg.bosch-automotive.com/

Задвижвани от 
ефективността

С ESI[tronic] всичко е възможно.
Техническото обслужване на автомобила, диагностиката и ремонтът сега са по-лесни, по-
бързи и по-ефективни отвсякога, с този глобално доказал се софтуер.
ESI[tronic] ви осигурява най-съвременна, най-всеобхватна поддръжка и ръководство за 
отстраняване на неизправности и ремонт.
Сега, в ESI[tronic] 2.0 Online ще намерите електрически схеми, всички важни функции за 
диагностика, инструкции за ремонт и техническо обслужване, ръководства, данни за 
автомобилите и бюлетини за ремонт на базата на опита (EBR) за повече от 150 марки 
автомобили.

� Идентификация на автомобила с RB ключ или идентификационен номер на 
рамата; 

�

�

ECU диагностика за леки коли, микробуси, камиони и мотоциклети само за 20 
секунди средно;

Всички необходими данни за ремонт и техническо обслужване съгласно 
спецификациите на производителя;

� Необходимите действия се представят локално с лесни за следване указания;
� Винаги е достъпна най-новата информация за автомобила и техническото

обслужване, благодарение на онлайн актуализациите;
� Част от Bosch Connected Repair, нашето решение за свързаност на сервизите.

Бърз преглед:
Ясна и лесна навигация

Ремонт базиран на опита (EBR): 750 
000 реални случаи на използване и 
съчетания на автомобили – създадени 
от опитни инженери на Bosch и 
проверени от професионалисти от 
сервизи

Контекстно меню:
Показва цялата важна информация, 
включително положения за монтаж и 
инструкции за изпитване за всички 
съставни елементи на автомобила

Оптимизирана функция за търсене: 
Пряк и бърз достъп до всички 
документи

Лесна офлайн и онлайн работа: С 
едно кликване можете лесно да 
превключвате между офлайн режим с 
познанията му от предишната версия 
и онлайн режим с всички негови нови 
възможности

Подобрена работа:
Подобрен софтуер с минимално време 
за зареждане

Ново!Безплатно надграждане доESI[tronic] 2.0 Online, достъпно за всички клиентина ESI[tronic] 2.0, към2018 / 2

 Онлайн има дори повече.
С ESI[tronic] 2.0 Online от Bosch получавате най-добрия софтуер за диагностика на 
автомобили. Новите онлайн функции ви позволяват бързо и лесно да намерите 
точната информация за автомобила, от която се нуждаете за диагностика и ремонт.



Превключване между онлайн и офлайн режим

�  Онлайн: много нови предимства, благодарение на връзката със 
света чрез интернет.

� Офлайн: удобен и познат начин на работа, както винаги. Или на 
пътя, без достъп до интернет.

� Копиране: автоматично актуализиране след еднократно 
инсталиране на програмата Diagnostics Download Manager
(DDM). Актуализациите се зареждат на заден план, докато 
продължавате да работите – вие решавате кога да планирате 
инсталирането. 

 Подробно за новите 
възможности.

Check P

Ремонт на базата на опита Контекстно меню РемонтДиагностика

Отстраняване на 
неизправности с 

мобилна и модулна KTS 
ECU диагностика.

Интелигентна функция 
за търсене

Получаване на информация 
от търсене на пълен текст, 

чрез използване на кодовете 
за грешки и функцията за 

автоматично  подсказване, 
ако е необходимо.

Проверка в сервиза на 
случаите на използване в 

реална обстановка и 
инструкциите за ремонт.

Поддръжка с положения за 
монтаж, схеми на 

свързване, целеви 
стойности, инструкции за 

монтаж/демонтаж и ремонт

Клиентът пристига в 
сервиза с непознат симптом 

на автомобила.

Повече за ESI[tronic] 2.0 Onlineна адрес boschesitronic.com

„Идентифицирането на 
автомобила по 

идентификационния номер на 
рамата е лесно и мога да видя 

всички грешки веднага.“

„Новата функция за 
търсене е наистина 

полезна, когато 
симптомите не отговарят 

на отчетената грешка.“

„Контекстното меню 
осигурява информация за 

всички съставни елементи, 
така че вече мога да открия 

информацията, от която 
имам нужда, много бързо.

„Благодарение на новото 
търсене и EBR, мога бързо 

да открия правилното и 
най-съвременното 

решение.

Online

Приемане на 
автомобила 

Online Online

Offline

Благодарение на тези нови 
функции, автомобилите се 

придвижват  по-бързо в 
сервиза и се връщат на пътя 

по-бързо отвсякога.

Offline

Предимствата за вас
на една ръка разстояние.
С модулната си конструкция, ESI[tronic] 2.0 Online осигурява по-бърз процес на 
диагностика, като в същото време гарантира най-доброто, изпитано и проверено 
решение за ремонт, по всяко време. Отделните базови модули накратко са 
следните:

Диагностика на автомобила (SD)

Инструкции за отстраняване на неизправности и ремонт на автомобила (SIS)

Ремонт на базата на опита – познати начини за отстраняване на неизправности 
(EBR)

Механика, графици и информация за техническо обслужване на автомобила (М)

Схеми на свързване на системите за комфорт (Р)

Техническа гореща телефонна линия 

Bosch Connected Repair
ESI[tronic] 2.0 Online  част от решението Bosch Connected Repair, нашето 
мрежово решение за сервизи, което свързва софтуерните системи, 
оборудването в сервизите и данните за автомобилите, за да се оптимизира 
ефективността и работния процес в сервизите. Това може да ви спести до 10 
минути на един автомобил в процеса на ремонт.

Повече информация за Bosch Connected 
Repair може да се намери на адрес
bit.ly/BoschConnectedRepair_VideoEN

Ето Саймън, който разглежда 
режимите онлайн и офлайн. За 
да гледате видеото, 
използвайте QR кода.

Ремонт на базата на опита (EBR)

� База данни с повече от 750 000 случая на използване и
съчетания на автомобили.

�

�

Инструкциите за ремонт се създават от инженери на 
Bosch и се поверяват от глобална мрежа от 
професионалисти в сервизи.

Ясната и проста структура ви дава бърз поглед за 
съответната информация.

Ето Едуардо, който разглежда 
функцията за ремонт на базата на 
опита. За да гледате видеото, 
използвайте QR кода

Функционалност за интелигентно търсене

� При въвеждане на кода на грешката ще отидете директно към
необходимата информация в инструкциите за отстраняване на
неизправности или придружаващите документи.

�  Автоматизираното подсказване на думи прави въвеждането на
описанията на симптомите и кодовете за грешки по-бързо и по-
лесно.

�  Всеобхватно и бързо търсене на пълен текст, което прави всички
необходими документи достъпни веднага. 

Ето Алекс, който разглежда 
новата функция за търсене. 
За да гледате видеото, 
използвайте QR кода

 Просто и ефективно
във всяко отношение.
С ESI[tronic] 2.0 Online винаги сте в крак с времето:
Всички функции, които доставят актуализирани данни, като 
интелигентно отстраняване на неизправности онлайн, така че 
винаги имате най-новата версия без да е необходимо да 
инсталирате актуализации.




