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Korjaamossa on laitteita ja palveluita, joihin tarvitaan tietoja. Tietoja 
asiakkaasta, ajoneuvosta, vioista tai tarpeellisista huoltotoiminnois-
ta. Kaikki nämä järjestelmät kommunikoivat käyttäjän kanssa, mutta 
eivät keskenään. Bosch Connected Repair (CoRe) on kätevä ratkai-
su: ohjelmisto, joka yhdistää korjaamolaitteet, ajoneuvo- ja korjaus-
tiedot.

Olipa kyseessä vikojen tai tietojen ja kuvien tallentaminen yleisten 
tietosuoja-asetuksen mukaisesti – Viimeisin CoRe-versio on mukau-
tettu vastaamaan asiakkaidemme kaikkiin tarpeisiin varmistaen, että 
pysytte kilpailukykyisinä.

Nopea, helppo, yhdistetty:
Nosta korjaamon tehokkuutta Bosch Con-
nected Repair konseptin avulla

� SÄÄSTÄÄ AIKAAkoska ajoneuvon tunnistaminen tehdään vain kerran ja lähetetään kaikkiin 
liitettyihin laitteisiin. 30 sekuntia ajoneuvoa kohti, näistä kertyy vuosittain useita tunteja.

� VIRTAVIIVAISET PROSESSIT testauspöytäkirjat, kommentit ja kuvattallentuvat suoraan di-
gitaaliseen työmääräykseen, ja niitä voi käyttää milloin tahansa.

� TEHOKKUUS LISÄÄNTYYKaikki työntekijät voivat helposti täydentää digitaalista työmääräy-
stä ja pitää se ajan tasalla. Kirjoitusvirheet vähentyvät minimiin.

� LAAJENNETUT TOIMINNOTMuiden valmistajien laitteiden mittaustulokset voidaan lisätä-
elektroniseen tietokantaan. 

� ASIAKASTYYTYVÄISYYS LISÄÄNTYYselkeä ja helposti ymmärrettävä loppuraportti lisää 
asiakkaiden luottamusta.

Edut yhdellä silmäyksellä:1Jopa
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Lisä tietoja Connected Repair konseptista

uusi video osoitteessa: bit.ly/CoReVideoEN

minuuttia
säästyy jokaisen 
ajoneuvon
korjausprosessissa



Yksinkertaiset toimenpiteet – laajat 
ratkaisut

Korjaamon oman töidenhallinnan ohjelman liittämi-
nen
CoRe:n hyödyt ovat jo kaikkien korjaamoiden saatavilla: 
yli 50 yhteistyökumppania ympäri maailmaa tällä hetkellä
tukevat CoRe ohjelmiston käyttöä. Ota yhteys ATK-
palveluntarjoajaasi
saadaksesi lisätietoja

Edistymisen tarkastelu
Huoltopäällikkö voi tarkastella digitaalisen työmääräyk-
sen tilaa milloin tahansa, ja kaikki työntekijät voivat täyt-
tää työmääräystä milloin tahansa liitetyistä laitteista.  
Integroitu sähköpostitoiminto mahdollistaa sellaisten tie-
tojen kuten työmääräyksien, kuvien ja tehtävien lähettä-
misen suoraan asiakkaalle.

Nopea ajoneuvon tunnistaminen
Uudet hakualgoritmit yhdessä uusien valikoiden kans-
sa helpottavat ja nopeuttavat ajoneuvon tunnistami-
sta.
Erilaisia hakuominaisuuksia (kuten VIN, ja maakoodi), 
voidaan lukea 
suoraan ajoneuvosta.

Laaja dokumentaatio
Kaikki yksittäiset testitulokset voidaan näyttää joko 
yksittäisissä raporteissa tai yhteenvetona.  
Myös yksilöllinen versio raportista, jossa on yrityksen 
logo, on mahdollinen.



Kuvien lisääminen PictureApp-ohjelmalla
Mobiililaitteissa otetut kuvat voidaan helposti sisällyt-
tää
ja kommentoida digitaaliseen työmääräykseen. 
PictureApp
helpottaa tablettien ja älypuhelinten liitäntää,
helppo tapa ottaa ja lisätä valokuvia.

Yhteys asanetwork-verkkoon
Korjaamossa jaettuja töitä voidaan myös täydentää 
integroitujen tuotteiden avulla. Tämä tarkoittaa, että 
monet korjaamot voivat heti alkaa käyttää CoRe:n 
keskeisiä etuja.

Yksityiskohtainen ajoneuvon historiaajoneuvon tiedot 
aiemmista käynneistä on tallennettu ja
helposti saatavilla. Jopa PDF-tiedostoja ulkoisista järje-
stelmistä
(esim. muiden valmistajien ajoneuvo raportit) voidaan
lisätä ajoneuvon historiatietoihin.

Useita eri liittämisvaihtoehtoja
Bosch-tuotteet eivät ainoastaan käytä CoRea: 
muiden valmistajien tuotteista (käyttäen ajan ta-
salla olevaa Windows-versiota) voi myös lähettää 
mittaustuloksia CoRe:en ja hyödyntää sähköistä 
tietokantaa.

UUTTA



Bosch Connected Repairoptimoi korjaamon 
työn kulun

Näihin tuotteisiin voidaan liittää CoRe:

Tuotetta laajennetaan jatkuvasti. Muiden Windows 7-käyttöjärjestelmää käyttävi-
en valmistajien tuotteet voivat lähettää mittaustulokset CoRe:en. 

Löydät kaikki Boschin testauslaitteet ja lisätiedot osoitteesta:

www.bosch-korjaamolaitteet.fi

Luokka Tuote Versio

Ilmastointihuolto:

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

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

Ohjainlaitediagnoosi ESI[tronic] 2.0 V. 2016/3

Pakokaasuanalysaattori
BEA-PC AT
BEA PC ES
BEA-PC UNI

V. 1.4.
V. 1.0
V. 1.30

Valojen suuntauslaite  HTD 815 V. 2.0.4

FSA-mittausmoduulit ajoneuvo-
järjestelmien diagnosointiin:

FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V. 2.1
V. 2.1
V. 7.00

Renkaan kulutuspinnan mittaus-
järjestelmä TTM 2104 V. 1.0

Pyöriensuuntaus

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

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

Jarrudynamometrit ja
testiradat

BSA SDL (HA) BSA_V. 2.84 c
SDL_V. 4.1

BSA 7xxx/8xxx V. 2.0.7.0

Nämä järjestelmät ovat CoRe-yhteensopivia:

Kumppanin nimi 1 Kumppanin nimi 5

Kumppanin nimi 2 Kumppanin nimi 6

Kumppanin nimi 3 Kumppanin nimi 7

Kumppanin nimi 4 Kumppanin nimi 8



Kokeile.  
Kokeile Connected Repair-ohjelmistoa veloituksetta

http://bit.ly/GetCoRe

Testiversion avulla voit tutustua kaikkiin keskeisiin omi-
naisuuksiin milloin tahansa:
Lataa CoRe Windows-tietokoneeseesi ja suorita asennu-
sohjelma (Setup. exe). Ohita lisensointivaihe saadaksesi 
käyttöösi vapaan testiversion.

Tuote   Tilausnumero
Connected Repair 1 687 P15 076

ESI[tronic] sopimusehtoja sovelletaan myös tähän
ohjelmistoon. Ota yhteyttä paikalliseen Bosch-
myyntikumppaniin vahvistaaksesi tämän ohjelmiston 
saatavuuden alueellasi sekä tilausehdot.

Suositellut vaatimukset
Tietokone/kannettava: 

�	Käyttöjärjestelmä Windows 7 
tai uudempi

�	CPU prosessori i5 tai uudempi
�	vähintään 8 Giga tavua RAM-

muistia



Boschin tekniikkaa käytetään käytännössä 
maailman kaikissa ajoneuvoissa. Ihmiset ovat 
meille tärkeitä, ja haluamme auttaa heitä 
pysymään liikkeellä.

Olemme palvelleet ihmisiä yli 
125 vuoden ajan oman pioneerihenkemme, 
tutkimustyömme,
tuotantomme ja asiantuntemuksemme avulla.

Palvelumme perustuu tinkimättömään haluumme 
tarjota ainutlaatuisia kokonaisuuksia, jotka 
kattavat tarvittavat varaosat, diagnostiikan, 
laitteet ja palvelut sekä erilaiset tukitoiminnot:

� Huippuratkaisut ajoneuvojen tehokkaisiin   
 korjauksiin

�	Innovatiiviset korjaamolaitteet ja -ohjelmistot

� Maailman suurin valikoima uusia ja  
 kunnostettuja varaosia

� Kattava jälleenmyyntiverkosto  
 ja nopeat sekä luotettavat toimituspalvelut

� Asiantunteva asiakaspalvelu tukipuhelimen  
 kautta

� Laaja koulutus- ja kurssitarjonta

� Kohdistettu myynti- ja markkinointituki

Lisätietoja:
www.bosch-korjaamolaitteet.fi

Teidän tarpeenne
ohjaavat meitä
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Robert Bosch Oy
Automotive Aftermarket

Äyritie 8E
FI-01510 Vantaa
Finland 


