Inspiruje nas

PRACA W SIECI

Bosch Connected Repair:
rozwiązanie
dla warsztatu z siecią

Szybko, łatwo, w sieci:
z Bosch Connected Repair wzrasta
efektywność pracy w warsztacie
W warsztatach znajduje się wiele urządzeń i osób, które potrzebują informacji:
o kliencie, o pojeździe, o usterce lub o potrzebnym do wykonania przeglądzie
technicznym. Co prawda wszystkie te systemy są w interakcji z użytkownikiem,
jednak nie współdziałają ze sobą. Odpowiednim rozwiązaniem jest Bosch
Connected Repair (CoRe): oprogramowanie, które łączy sprzęt warsztatowy,
dane o pojazdach oraz dane o naprawach.
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Nowa wersja CoRe została dostosowana do wymagań naszych klientów
– zarówno w zakresie przypadków napraw, jak i zapisywania danych
oraz zdjęć zgodnie z ochroną danych osobowych. Dzięki temu
pozostaniesz konkurencyjny również w przyszłości.

Nawet do

Główne korzyści dla warsztatu:

 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Identyfikacja pojazdu jest przeprowadzana tylko raz, a następnie
przesyłana do wszystkich podłączonych urządzeń. Jeżeli identyfikacja trwa 30 sekund na
pojazd, to otrzymuje się oszczędność kilku godzin w roku.

 UPROSZCZENIE PROCESÓW Protokoły badania, komentarze oraz zdjęcia są zapisywane
bezpośrednio na karcie pracy i można je w dowolnym momencie odczytać.

 WZROST WYDAJNOŚCI Wszyscy pracownicy mają w każdej chwili dostęp do cyfrowych
kart pracy i statusu pojazdów. Przypadkowe błędy są zredukowane do minimum.

 ROZSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI Do zlecenia można dołączyć wyniki pomiarów
		 dla produktów innych producentów oraz korzystać z elektronicznej bazy danych.
 ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW Przejrzysty i łatwy do zrozumienia końcowy
		 raport daje klientom poczucie bezpieczeństwa.

Bosch Connected Repair
optymalizuje przebieg pracy w warsztacie

Te produkty są przystosowane do pracy w sieci CoRe:
Kategoria

Produkt

Wersja

Serwisowanie klimatyzacji

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

V.
V.
V.
V.

Diagnoza sterowników

ESI[tronic] 2.0

V. 2016/3

Badanie spalin

BEA-PC AT
BEA PC ES
BEA-PC UNI

V. 1.4.
V. 1.0
V. 1.30

Kontrola oświetlenia

HTD 815

4.4
76.28.24
76.28.24
76.28.24

FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V. 2.1
V. 2.1
V. 7.00

Pomiar bieżnika opony

TTM 2104

V. 1.0

Geometria kół

FWA
FWA
FWA
FWA
FWA
FWA

V.
V.
V.
V.
V.
V.

Badanie hamulców
i linia diagnostyczna

Nazwa partnera 1

Nazwa partnera 5

Nazwa partnera 2

Nazwa partnera 6

Nazwa partnera 3

Nazwa partnera 7

Nazwa partnera 4

Nazwa partnera 8

V. 2.0.4

Diagnozowanie pojazdów

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

Te systemy są kompatybilne z CoRe:

5.0b367
5.0b367
5.0b366
5.0b365
5.0b364
5.0b349

BSA SDL (Pkw)

BSA_V. 2.84c
SDL_V. 4.1

BSA 7xxx/8xxx

V. 2.0.7.0

Lista produktów przystosowanych do pracy w sieci jest stale rozszerzana.
Produkty innych producentów wyposażone w system operacyjny powyżej
Windows 7 mogą przesyłać wyniki pomiarów do CoRe.
Wszystkie urządzenia diagnostyczne Bosch przystosowane do pracy w sieci
oraz dalsze informacje są dostępne na stronie: www.bosch-workshopworld.com

Proste kroki – rozbudowane rozwiązanie

Systemy zarządzania warsztatem do łączenia z siecią

Szybka identyfikacja pojazdu

Na całym świecie jest już ponad 50 partnerów, którzy

Nowe algorytmy wyszukiwania w połączeniu

wspierają połączenie z siecią CoRe. Skontaktuj się ze

z wysuwanym menu ułatwiają i przyspieszają

swoim dostawcą DMS i zasięgnij porady.

identyfikację pojazdu. Dane identyfikacyjne oparte
na różnych cechach (VIN, KBA i kod kraju) można
odczytać bezpośrednio z pojazdu.

Kontrolowanie postępu pracy

Kompleksowa dokumentacja

Status cyfrowej karty roboczej może być w każdej chwili

Wszystkie wyniki poszczególnych testów można

przeglądany przez kierownika serwisu. Wszyscy

prezentować nie tylko w pojedynczych raportach,

pracownicy mają dostęp do karty pracy w dowolnym

ale także w postaci podsumowania. Dostępna jest

momencie za pośrednictwem każdego podłączonego

również spersonalizowana wersja raportu

urządzenia. Dzięki zintegrowanej funkcji e-mail,

z własnym logo.

informacje takie jak karty pracy, zdjęcia i zlecenia można
z łatwością przesyłać do klientów.

Wstawianie zdjęć za pomocą PictureApp

NOWOŚĆ

Szczegółowa historia pojazdu

Zdjęcia z urządzeń mobilnych można z łatwością

Informacje o pojazdach z poprzednich wizyt są

wstawić do cyfrowej karty pracy i skomentować.

przechowywane i łatwo dostępne. Ponadto pliki PDF

PictureApp umożliwia połączenie z tabletem oraz

z zewnętrznych systemów (np. raporty pojazdów od

smartfonem, dzięki czemu można łatwo robić zdjęcia

innych producentów) mogą być zintegrowane,

i bezpośrednio wstawiać.

aby uzupełnić historię pojazdu klienta.

Podłączenie do sieci ASAnetwork

Uniwersalne połączenie sieciowe

Zlecenia, które są rozdzielane w warsztacie za

Nie tylko produkty Bosch mogą wykorzystywać

pośrednictwem ASAnetwork, mogą być także

CoRe, także produkty innych producentów

przetwarzane w zintegrowanych produktach.

(którzy stosują aktualną wersję Windows) mogą

Oznacza to, że wiele warsztatów już dziś może

wysyłać wyniki pomiarów do CoRe i korzystać

korzystać z CoRe.

z elektronicznej bazy danych.

Wypróbuj.
Poznaj bezpłatnie Connected Repair

http://bit.ly/GetCoRe
Wersja testowa pozwoli w każdej chwili poznać
bezpłatnie możliwości CoRe:
Pobierz CoRe do aktualnego komputera z systemem
Windows i uruchom plik instalacyjny (setup.exe).
Pomiń udzielanie licencji, aby uzyskać podstawową,
bezpłatną wersję na swoim komputerze.

Produkt			Nr katalogowy

Minimalne wymagania

Connected Repair

dla PC:

1 687 P15 076

Dla programu tego obowiązują warunki subskrypcji
z ESI [tronic]. Skontaktuj się z lokalnym partnerem
handlowym firmy Bosch, aby potwierdzić dostępność
programu dla danego regionu i poznać warunki
subskrypcji.

 System operacyjny powyżej
Windows 7

 Procesor CPU minimum i5
 Pamięć RAM minimum 8 GB

0

minut
oszczędności czasu
podczas naprawy
jednego pojazdu

Więcej informacji na temat Connected Repair
podano na nowym filmie dostępnym w internecie:
http://bit.ly/CoReVideoDE

Inspiruje nas
mobilność
Niemal wszystkie samochody na świecie wyposażone
są w technologię Boscha. W centrum naszych zainteresowań znajdują się Klienci i ich potrzeby.
Realizujemy tę misję od ponad 125 lat dzięki naszym
pionierskim wynalazkom (np. ABS, ESP), badaniom,
produkcji i szerokiemu doświadczeniu.
Nasza oferta obejmuje:
 rozwiązania w zakresie skutecznych napraw pojaz-

dów
 innowacyjne wyposażenie warsztatowe i oprogra-

mowanie
	największy na świecie asortyment nowych i regene-

rowanych części zamiennych
	szeroką sieć dystrybutorów, gwarantującą szybkie

i niezawodne dostawy części
 kompetentną pomoc hot-line
 szeroki zakres szkoleń
	pomoc w działalności marketingowej i handlowej

Dystrybutor:

2018/06

Robert Bosch Sp. z o.o.
Wyposażenie Warsztatów
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
tel.: 22 715 40 00
www.bosch-ww.pl

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz
handlowych. Informacje podane w katalogu nie stanowią ofert
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Więcej informacji na stronie:
www.bosch-ww.pl

