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løsningen for det tilkoblede 
verkstedet
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Verkstedet har enheter og tjenester som trenger informasjon. Infor-
masjon om kunden, om kjøretøyet, om feilen eller nødvendig tjenes-
te. Alle disse systemene kommuniserer med brukeren – men ikke 
med hverandre. Bosch Connected Repair (CoRe) er den praktiske 
løsningen. Det er en programvare som kobler sammen informasjon 
fra utstyr i verkstedet, informasjon om kjøretøyet og informasjon om 
reparasjoner.

Den nyeste versjonen av CoRe er tilpasset for å oppfylle kundenes 
behov, uansett om du skal lagre informasjon om feil eller lagre infor-
masjon og bilder i samsvar med personvernforordningen, slik at du 
forblir konkurransedyktig.

Raskt, enkelt, tilkoblet:
Få bedre effektivitet i verkstedet med Bosch 
Connected Repair

� SPAR TID Kjøretøyet identifiseres én gang, og deretter overføres informasjonen til alle til-
koblede enheter. Med 30 sekunder pr kjøretøy vil dette spare deg for mange timer hvert år.

� STRØMLINJEFORMEDE PROSESSER Testrutiner, kommentarer og bilder  
lagres direkte til det digitale arbeidskortet og er alltid tilgjengelig.

� BEDRE EFFEKTIVITET Alle medarbeidere får enkelt tilgang til det digitale arbeidskortet når 
som helst. Skrivefeil reduseres til et minimum.

� UTVID UTVALGET AV FUNKSJONER Måleresultatene for produkter fra  
andre produsenter kan legges til en ordre og benytte den elektroniske databasen. 

� FÅ MER TILFREDSE KUNDER En åpen og lett forståelig sluttrapport gir bedre kunde-
tilfredshet.

Oversikt over fordelene dine:1Inntil
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Mer informasjon om Connected Repair

i den nye filmen på: 
bit.ly/CoReVideoEN

minutter
spart pr. kjøretøy i løpet 
av reparasjons-
prosessen



Enkle fremgangsmåter – omfattende løsninger 
(burde henge sammen på egen linje.)

Koble til verkstedets styringssystemer
Alle verksteder har allerede mulighet til å benytte seg av 
fordelene i CoRe: vi har mer enn 50 partnere over hele 
verden
som støtter CoRe-tilkobling. Kontakt din DMS-leverandør
for å få mer informasjon.

Fremdrift for gjennomgang
Tjenesteansvarlig kan når som helst vise status for det di-
gitale arbeidskortet, og alle medarbeidere har tilgang til 
arbeidskortet når som helst fra de tilkoblede enhetene.  
Den integrerte e-postfunksjonen gjør det enkelt å sende 
informasjon, for eksempel arbeidskort, bilder og oppga-
ver, direkte til kunden.

Rask identifikasjon av kjøretøy
Nye søkealgoritmer kombinert med flyout-menyer gjør 
det enklere og raskere å identifisere kjøretøyet.
Identifikasjon, ved hjelp av forskjellige egenskaper 
(som VIN, DVLA og landskode), man leses ut direkte 
fra kjøretøyet.

Omfattende dokumentasjon
Alle individuelle testresultater kan vises i enten indivi-
duelle rapporter eller som en oppsummering.  
Det er også mulig å bruke en skreddersydd versjon av 
rapporten med bedriftens logo.



Integrering av bilder med PictureApp
Bilder som er tatt med mobile enheter, kan enkelt in-
kluderes
og kommenteres på det digitale arbeidskortet. 
PictureApp-en
gjør det enkelt å koble til nettbrett og smarttelefoner,
slik at du enkelt kan ta og integrere bilder.

Tilkobling til asanetwork
Oppgaver som distribueres i verkstedet ved hjelp av 
asanetwork, kan også fullføres ved hjelp av integrerte 
produkter. Det betyr at mange verksteder allerede nå 
kan begynne å bruke noen av fordelene de får med 
CoRe.

Detaljert historikk om kjøretøyet 
Informasjon om kjøretøyet fra tidligere besøk lagres og
er enkelt tilgjengelig. Selv PDF-filer fra eksterne systemer
(for eksempel rapporter fra andre produsenter) kan
inkluderes, slik at kundens kjøretøyhistorikk blir komplett.

Kan kobles til på mange måter
Det er ikke bare produkter fra Bosch som bruker 
CoRe. Produkter fra tredjepartsprodusenter 
(som bruker oppdatert Windows-versjon) kan 
også sende inn måleresultater til CoRe og benytte 
den elektroniske databasen.
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Bosch Connected Repair optimaliserer ar-
beidsflyten i verkstedet

Disse produktene kan kobles til CoRe:

Dette produktet utvides kontinuerlig. Produkter fra andre produsenter som bru-
ker operativsystemet Windows 7 eller nyere, kan sende måleresultater tilbake 
til CoRe. 

Du finner alt testutstyr fra Bosch som kan kobles til og mer informasjon på:

www.boschtestutstyr.no

Kategori Produkt Versjon

Klimaservice

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

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

Styreenhetsdiagnose ESI[tronic] 2.0 V. 2016/3

Utslippstester
BEA-PC AT
BEA PC ES
BEA-PC UNI

V. 1.4.
V. 1.0
V. 1.30

Frontlykttestere  HTD 815 V. 2.0.4

Kjøretøysystemanalyse
FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V. 2.1
V. 2.1
V. 7.00

Systemer for måling av dekk-
mønster TTM 2104 V. 1.0

Hjulinnstilling

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

Bremsetestere og
testbaner

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

BSA 7xxx/8xxx V. 2.0.7.0

Disse systemene er kompatible med CoRe:

Partnernavn 1 Partnernavn 5

Partnernavn 2 Partnernavn 6

Partnernavn 3 Partnernavn 7

Partnernavn 4 Partnernavn 8



Prøv det selv.  
Nå kan du gjøre deg kjent med Connected 
Repair helt gratis

http://bit.ly/GetCoRe

Med testversjonen kan du gjøre deg kjent med alle CoRe-
funksjoner:
Last ned CoRe til din oppdaterte Windows-PC, og kjør ins-
tallasjonsfilen (setup.exe). Hopp over lisensspørsmålet for 
å få en gratis, grunnleggende versjon på datamaskinen din.

Produkt   Bestillingsnummer
Connected Repair 1 687 P15 076

Abonnementsvilkårene for ESI[tronic] gjelder for denne
programvaren. Kontakt din lokale Bosch-selger for å 
finne ut om du kan benytte deg av denne programvaren 
i din region og med dine abonnementsvilkår.

Anbefalte krav til
datamaskinen din: 

�	Operativsystem Windows 7 
eller nyere

�	CPU-prosessor i5 eller bedre
�	8 GB RAM eller mer



Teknologi fra Bosch brukes i nesten alle kjøretøy 
i verden. Vi har fokus på folk og hvordan vi kan 
bidra til å holde dem mobile.

Vi har arbeidet for mennesker i mer enn 
125 år med vår banebrytende innstilling, 
forskning,
produksjon og ekspertise.

Og vi fortsetter arbeidet ved hjelp av vår 
kombinasjon
av løsninger for reservedeler, diagnosetjenester,
verkstedutstyr og tjenester:

� Løsninger for effektive reparasjoner av 
kjøretøy

�	Innovativt verkstedutstyr og programvare

� Ett av verdens største utvalg  
 av nye deler og reservedeler

� Stort forhandlernettverk for rask  
 og  pålitelig levering av deler

� Kompetent kundestøtte

� Omfattende opplærings-  
 og  kurstilbud

� Målrettet støtte for salg og markedsføring

Les mer:
www.boschtestutstyr.no

Det som driver deg,
driver oss
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Robert Bosch AS
Automotive Aftermarket

PO Box. 474
1411 Kolbotn
Norway


