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Drevet af

 KONNEKTIVITET
På et værksted er der forskellige enheder og serviceydelser, som 
kræver oplysninger. Oplysninger om kunden, om køretøjet, om fejlen 
eller om den nødvendige service. Alle disse systemer kommunikerer 
med brugeren – men ikke med hinanden. Bosch Connected Repair 
(CoRe) er den praktiske løsning på den udfordring: et program, som 
forbinder værkstedsudstyr, køretøj og reparationsdata.

Uanset om det gælder diagnosticering af fejl eller lagring af data og 
billeder i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning, 
er den seneste version af CoRe udformet, så den opfylder alle vores 
kunders behov og sikrer, at du forbliver konkurrencedygtig.

Hurtigt, nemt, forbundet:
Øg effektiviteten på værkstedet  
med Bosch Connected Repair

▶ TIDSBESPARELSE Køretøjsidentifikation udføres én gang og overføres derefter til alle   
 forbundne enheder. Det tager 30 sekunder pr. køretøj, og du sparer således flere timer om året.

▶ STRØMLINEDE PROCESSER Testprotokoller, kommentarer og billeder gemmes direkte på  
 det digitale arbejdskort og kan hentes når som helst.

▶ ØGET EFFEKTIVITET Alle medarbejdere har nem adgang til det digitale arbejdskort og  
 køretøjets status til enhver tid. Antallet af tastefejl reduceres til et minimum.

▶ UDVIDET FUNKTIONSOMRÅDE Måleresultaterne for produkter fra andre producenter kan  
 vedhæftes ordren, så du kan udnytte den elektroniske database. 

▶ ØGET KUNDETILFREDSHED En gennemsigtig og letforståelig slutrapport skaber øget tillid  
 hos kunderne.

Oversigt over dine fordele:1Op til



0
Få flere oplysninger om Connected Repair

i den nye video på: 
bit.ly/CoReVideoEN

minutter sparet 
pr. køretøj i repa-
rationsprocessen



Enkle trin – omfattende løsninger

Forbindelse af systemer til værkstedsstyring
Fordelene ved CoRe er allerede tilgængelige for ethvert 
værksted: Mere end 50 partnere over hele verden un-
derstøtter i dag CoRe-forbindelsesmuligheder.
 Kontakt din DMS-udbyder for at få flere oplysninger.

Tjek af status
Servicechefen kan når som helst få vist status for det di-
gitale arbejdskort, og alle medarbejdere kan til enhver tid 
få adgang til arbejdskortet via en af de forbundne enhe-
der.  
Den integrerede e-mailfunktion gør det muligt at sende 
oplysninger såsom arbejdskort, billeder og opgaver di-
rekte til kunden.

Hurtig køretøjsidentifikation
Nye søgealgoritmer og pop op-menuer letter og 
fremskynder identifikation af køretøjer.
Identifikationen, som foretages ved hjælp af forskel-
lige egenskaber (såsom VIN, DVLA og landekode), kan 
aflæses direkte fra køretøjet. 

Omfattende dokumentation
Alle de enkelte testresultater kan vises enten i indivi-
duelle rapporter eller i resuméform.  
Det er også muligt at få en personlig udgave af rap-
porten med et individuelt firmalogo.



Integration af billeder med PictureApp
Billeder, der tages med mobile enheder, kan nemt in-
dsættes i det digitale arbejdskort og kommenteres.
 PictureApp gør det nemt at forbinde tablets og 
smartphones, hvilket gør det nemt at tage billeder og 
integrere dem i dokumentationen.

Forbindelse til asanetwork
Opgaver, der fordeles på værkstedet via asanetwork, 
kan også fuldføres ved hjælp af integrerede pro-
dukter. Det betyder, at mange værksteder straks kan 
begynde at udnytte nogle af fordelene ved CoRe.

Detaljeret køretøjshistorik 
Køretøjsoplysninger fra tidligere besøg gemmes og er let 
tilgængelige.
 Selv PDF-filer fra eksterne systemer (f.eks. køretøjsrap-
porter fra andre producenter) kan medtages, hvilket op-
bygger en mere fuldstændig historik over kundens 
køretøj.

Mange forbindelsesmuligheder
Det er ikke kun Bosch-produkter, som anvender 
CoRe: Produkter fra tredjepartsproducenter 
(som bruger en opdateret version af Windows) 
kan også sende måleresultater til CoRe og drage 
fordel af den elektroniske database.

NYHED!



Bosch Connected Repair  
optimerer arbejdsgangen på dit værksted

Følgende produkter kan forbindes til CoRe:

Produktet forlænges konstant. Produkter fra andre producenter, 
der bruger operativsystemet Windows 7 eller nyere, kan sende 
måleresultater tilbage til CoRe. 

Du kan finde alt Boschs testudstyr med forbindelsesmulighed samt flere 
oplysninger på:

www.boschtestudstyr.dk

Kategori Produkt Version

Klimaservice

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

V. 4.4 
V. 76.28.24 
V. 76.28.24 
V. 76.28.24 

Styreenhedsdiagnose ESI[tronic] 2.0 V. 2016/3 

Emissionstester
BEA-PC AT
BEA PC ES
BEA-PC UNI

V. 1.4 
V. 1.0 
V. 1.30 

Forlygtetestere  HTD 815 V. 2.0.4 

Køretøjsanalyse
FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V. 2.1 
V. 2.1 
V. 7.00 

System til måling af dækmøns-
ter TTM 2104 V. 1.0 

Hjuludmåling

FWA 43xx
FWA 44xx
FWA 44xx+
FWA 46xx
FWA 46xx+
FWA 9000

V. 5.0 b367 
V. 5.0 b367 
V. 5.0 b366 
V. 5.0 b365 
V. 5.0 b364 
V. 5.0 b349 

Bremsetestere og testbaner
BSA SDL (per-
sonbil)

BSA_V. 2.84c 
SDL_V. 4.1 

BSA 7xxx/8xxx V. 2.0.7.0 

Følgende systemer er kompatible med CoRe:

Partnernavn 1 Partnernavn 5

Partnernavn 2 Partnernavn 6

Partnernavn 3 Partnernavn 7

Partnernavn 4 Partnernavn 8



Prøv det.  
Lær Connected Repair at kende uden beregning

http://bit.ly/GetCoRe

Testversionen giver dig mulighed for at blive fortrolig 
med alle funktionerne i CoRe, når det passer dig:
Hent CoRe på din opdaterede stationære eller bærbare 
Windows-computer, og kør installationsfilen (setup.exe). 
Spring over licenstrinnet for at få den gratis grundversion 
til din stationære eller bærbare computer.

Produkt   Bestillingsnummer
Connected Repair 1 687 P15 076

Abonnementsvilkårene for ESI[tronic] gælder for 
denne software. Kontakt din lokale Bosch-salgspartner 
for at få bekræftet, at denne software er tilgængelig i 
dit område, og for at få oplyst abonnementsvilkårene.

Anbefalede krav til din stationære eller 
bærbare computer:
 
▶ Operativsystem 
       Windows 7 eller nyere 
▶     CPU-processor i5 eller nyere 
▶      8 GB RAM eller mere



Der anvendes Bosch-teknologi i praktisk taget alle 
biler i verden. For os er mennesker og sikring af 
deres mobilitet det vigtigste.

Vi har haft fokus på mennesker i over 125 år 
med vores pionerånd, forskning, produktion og 
ekspertise. 

Og vi arbejder for at videreudvikle vores 
kombination af løsninger til reservedele, 
diagnosticeringsudstyr, værkstedsudstyr og 
serviceydelser:

� Løsninger til effektiv bilreparation

� Innovativt værkstedsudstyr og innovativ   
      software

� Et af verdens største udvalg af nye dele  
       og reservedele  
 

� Stort forhandlernetværk, der sikrer en        
   hurtig og pålidelig reservedelsforsyning  
   

� Kompetent hotline-support

� Omfattende udbud af kurser  
   

� Målrettet salgs- og markedsføringsstøtte

Få mere at vide:
www.boschtestudstyr.dk
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