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Nemt.
 HURTIGT.  

Tjek P

Vedligeholdelse, diagnosticering og reparation af køretøjer er nu nemmere, hurtigere 
og mere effektivt end nogensinde før med denne globalt gennemtestede software.

ESI[tronic] giver dig den nyeste og mest omfattende support og vejledning i forbindelse med 
fejlfinding og reparation ligesom de tidligere versioner.  
I ESI [tronic] 2.0 Online finder du nu vedligeholdelses- og ledningsdiagrammer, alle vigtige 
diagnostiske funktioner, reparations- og fejlfindingsvejledninger, manualer, køretøjsdata og 
erfaringsbaserede reparationssager (EBR) til mere end 150 bilmærker.

Alt er muligt med ESI[tronic]

▶  Identifikation af køretøjet via nummerplade eller stelnummer (VIN)
▶   Styreenhedsdiagnosticering til biler, varevogne, lastbiler og tohjulede systemer på 

kun gennemsnitligt 20 sekunder
▶   Alle relevante data til reparation og service i henhold til producentens anvisninger
▶   Påkrævede handlinger præsenteres logisk med vejledninger, der er nemme at 

følge
▶   De allernyeste køretøjs- og vedligeholdelsesoplysninger er altid tilgængelige tak-

ket være onlineopdateringer
▶   En del af Bosch Connected Repair, som er vores opkoblede løsning til værksteder



Hurtigt overblik:
Tydelig og nem navigation

Reparation baseret på erfaring 
(EBR):
750.000 brugscases fra virkeligheden 
og køretøjskombinationer – skrevet af 
erfarne Bosch-forfattere og validerede 
værkstedsmekanikere

Genvejsmenu:
Viser alle vigtige oplysninger, herunder 
installationspositioner og testvejlednin-
ger for alle køretøjskomponenter

Optimeret søgefunktion:
Direkte og hurtig adgang til alle doku-
menter

Enkel brug offline og online:
Med et klik kan du nemt skifte mellem 
offlinetilstand, som ligner den tidligere 
version, og onlinetilstand, som har en 
masse dynamiske nye funktioner

Forbedret ydeevne:
Forbedret software med minimal indlæs-
ningstid

Nyhed! 
Gratis opgradering af ESI[tronic] 2.0 Online til alle ESI [tronic] 2.0-kunder sommeren 2018

Med ESI[tronic] 2.0 Online fra Bosch får du den bedste software til diagnosticering af køretøjer.  
De nye onlinefunktioner gør det muligt hurtigt og nemt at finde præcis de oplysninger om 
køretøjet, du skal bruge for at foretage diagnosticering og reparation.

 Der er endnu mere online.



 Enkelt og effektivt 
på alle måder

Intelligent 
søgefunktionDiagnosticering

Fejlfinding med den mobile 
og modulære KTS til diagnos-

ticering af styreenheden.

Indsamling af oplysninger 
fra en fuldtekstsøgning 
ved hjælp af fejlkoder 

og funktionen til 
automatiserede forslag, 
hvis det er nødvendigt.

Kunden ankommer til 
værkstedet med et ukendt 

køretøjssymptom.

Modtagelse af køretøjet

"Det er nemt at 
identificere køretøjet 

med stelnummeret, og jeg 
kan se alle fejl med det 

samme."

"Den nye søgefunktion 
er virkelig nyttig, når 

symptomerne ikke svarer 
til fejludlæsningen."

OnlineOnline

Offline

Med ESI[tronic] 2.0 Online er du altid opdateret:
Alle de funktioner, der leverer opdaterede data, såsom intelligent fejlfinding, findes 
online, så du altid har den nyeste version uden at skulle installere opdateringer.
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Intelligent 
søgefunktion

Erfaringsbaseret 
reparation Genvejsmenu Reparation

Værkstedsvalideringer af 
brugscases fra virkeligheden 
og reparationsvejledninger.

Reparationsstøtte med 
installationspositioner, 
ledningsdiagrammer, 

målværdier, afinstallations- og 
installationsvejledninger.

Takket være disse nye funktio-
ner kommer køretøjerne hur-
tigere igennem værkstedet og 
er tilbage på vejen hurtigere 

end nogensinde før. 

Mere om 
ESI[tronic] 2.0

online på 
boschesitronic.com

"Genvejsmenuen indeholder 
oplysninger om alle 

komponenter, så nu kan jeg 
finde de oplysninger, jeg skal 

bruge, hurtigere."

"Takket være den 
nye søgefunktion og 

erfaringsbaseret reparation 
kan jeg hurtigt finde 
den korrekte og mest 
opdaterede løsning."

Offline

Online Online



Skift mellem online- og offlinetilstand

▶  Online: mange nye fordele på grund af opkoblingen til onlineverdenen.

▶  Offline: praktisk og velkendt arbejdsmetode som altid. Eller på vejen, 

når der ikke er internetadgang. 

▶  Download: automatiske opdateringer efter den indledende installation 

af Diagnostics Download Manager (DDM). Opdateringer indlæses i 

baggrunden, mens du arbejder videre – og du bestemmer selv, hvornår 

installationen skal foregå.

 Et detaljeret overblik 
 over de nye funktioner

Her er Simon ved at se på online- og 
offlinetilstandene.  
Brug QR-koden for at se videoen.

Erfaringsbaseret reparation (EBR)

▶  Database med mere end 750.000 brugscases og 

køretøjskombinationer

▶  Reparationsvejledninger oprettes af Bosch-forfattere og valideres 

af et globalt netværk af værkstedsmekanikere

▶  Den tydelige og enkle struktur giver dig et hurtigt overblik over 

relevante oplysninger

Her er Eduardo, der ser på erfa-
ringsbaseret reparation.  
Brug QR-koden for at se videoen.

Intelligent søgefunktion

▶  Indtastning af en fejlkode fører dig direkte til de relevante oplysnin-

ger i fejlfindingsvejledningen eller i de understøttende dokumenter 

▶  Automatiserede ordforslag gør det hurtigere og nemmere at indta-

ste symptombeskrivelser og fejlkoder

▶  Omfattende og hurtig fuldtekstsøgning, der gør alle relevante do-

kumenter tilgængelige på et øjeblik

Her er Alex, som ser på den nye 
søgefunktion.  
Brug QR-koden for at se vide-
oen.



Dine fordele
er inden for rækkevidde

Med sit modulære design sikrer ESI[tronic] 2.0 Online en hurtigere diagnosticeringsproces og 
garanterer samtidig den bedste og mest gennemtestede reparationsløsning hver gang.  
De enkelte kernemoduler er i korte træk:

 Køretøjsdiagnosticering (SD)

 Vejledninger i fejlfinding og reparation af køretøjer (SIS)

 Erfaringsbaseret reparation – kendte fejl (EBR)

 Køretøjsmekanik, vedligeholdelsesplaner og oplysninger (M)

 Ledningsdiagrammer til komfortsystemer (P)

 Teknisk hotline og bilreparationshotline

Bosch Connected Repair
ESI[tronic] 2.0 Online er en del af Bosch Connected Repair – vores netværksløsning til værkste-
der, som forbinder softwaresystemer, værkstedsudstyr og køretøjsdata for at optimere effek-
tiviteten og arbejdsgangen på værkstedet. Dette kan spare dig op til 10 minutter pr. køretøj i 
reparationsprocessen.

Få mere at vide om Bosch Connected Repair:  
bit.ly/BoschConnectedRepair_VideoEN



Robert Bosch A/S
AA - Diagnostics

Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
Danmark
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Der anvendes Bosch-teknologi i praktisk taget alle 
biler i verden. Vi fokuserer på mennesker og på at 
holde dem kørende.

Derfor har vi brugt de sidste 125 års pionerånd og 
ekspertise i forskning og produktion på at opnå 
dette.

Vi arbejder fortsat på vores unikke kombination af 
løsninger til reservedele, diagnosticeringsudstyr, 
værkstedsudstyr og serviceydelser:

▶  Løsninger til effektiv bilreparation

▶  Innovativt værkstedsudstyr og innovativ software

▶  Verdens største udvalg af nye dele og reservedele

▶  Stort netværk af engroskunder, hvilket giver 
hurtig og pålidelig levering af reservedele

▶  Kompetent hotline-support

▶  Omfattende udbud af kurser

▶  Målrettet salgs- og markedsføringsstøtte

Få mere at vide her:
boschtestudstyr.dk

Drevet af
effektivitet.


