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Enkelt.
 SNABBT.  

Kontrollera P

Underhåll, diagnostik och reparation av fordon är nu enklare, snabbare och effektivare än 
någonsin med denna globalt beprövade programvara.

ESI[tronic] ger dig uppdaterad, omfattande support och vägledning vid felsökning och reparation, 
precis som i tidigare versioner.  
I ESI[tronic] 2.0 Online hittar du underhålls- och kopplingsscheman, alla viktiga diagnosfunktioner, 
reparations- och felsökningsinstruktioner, manualer, fordonsdata samt erfarenhetsbaserade 
reparationsfall (EBR – experience-based repair) för mer än 150 fordonsmärken.

Allt är möjligt med ESI[tronic].

�  Fordonsidentifiering via KBA- eller VIN-nummer
�  ECU-diagnostik för bilar, skåpbilar, lastbilar och tvåhjuliga fordon  

på endast 20 sekunder i genomsnitt
�  Alla nödvändiga data för reparations- och underhållsarbeten enligt  

tillverkarens specifikationer
�  De åtgärder som krävs presenteras på ett logiskt sätt med instruktioner 

som är enkla att följa
�  Tack vare uppdateringar online är den allra senaste fordons- och 

underhållsinformationen alltid tillgänglig
�  En del av Bosch Connected Repair, vår nätverkslösning för verkstäder 



Snabb överblick:
Tydlig och enkel navigering

Erfarenhetsbaserad reparation 
(EBR):
750 000 verkliga användningsfall och 
fordonskombinationer – skapade av 
erfarna Bosch-skribenter och validerade 
av verkstadspersonal

Snabbmeny:
Visar all viktig information, inklusive 
installationspositioner och  
testinstruktioner för alla 
fordonskomponenter

Optimerad sökfunktion:
Direkt och snabb tillgång till alla 
dokument

Enkel användning offline och online:
Med ett klick kan du enkelt växla mellan  
offline-läget, som du känner igen från den 
tidigare versionen, och online-läget med 
alla nya, dynamiska funktioner

Förbättrad prestanda:
Förbättrad programvara med minimal  
laddningstid

Nyhet! 
Kostnadsfri uppgradering till ESI[tronic] 2.0 Online. Tillgänglig för alla ESI[tronic] 2.0-kunder från och med 

2018/2

Med ESI[tronic] 2.0 Online från Bosch får du den bästa programvaran för fordonsdiagnostik.  
De nya online-funktionerna gör att du snabbt och enkelt kan hitta exakt den fordonsinformation 
du behöver för diagnostik och reparation.

 Det finns ännu mer online.



 Enkelt och effektivt 
på alla sätt.

Intelligent 
sökfunktionDiagnostik

Felsökning med den mobila 
och modulära KTS ECU-

diagnostiken.

Insamling av information från 
en fulltextsökning med hjälp 
av felkoder, och vid behov  

funktionen med automatiska 
ordförslag.

Kunden kommer till 
verkstaden med ett 
okänt fordonsfel.

Mottagning av fordonet

“Fordonsidentifiering med VIN 
är enkelt, och jag kan titta på 

alla fel direkt.” “Den nya sökfunktionen  
är verkligen hjälpsam när  

felen inte matchar 
felavläsningen.”

OnlineOnline

Offline

Med ESI[tronic] 2.0 online är du alltid uppdaterad:
Alla funktioner som tillhandahåller uppdaterade data, till exempel intelligent  
felsökning, är uppkopplade, så att du alltid har den senaste versionen  
utan att behöva installera uppdateringar.



Kontrollera P

Intelligent 
sökfunktion

Erfarenhetsbaserad 
reparation Snabbmeny Reparation

Verkstadsvalideringar av 
verkliga användningsfall och 

reparationsanvisningar.

Reparationsstöd med  
installationspositioner, 

kopplingsscheman, målvärden, 
anvisningar för demontering 

och installation 
.

Tack vare dessa nya funktioner 
blir fordonen klara på 
verkstaden snabbare  

och är tillbaka på vägarna igen 
fortare än tidigare. 

Mer om ESI[tronic] 
2.0

Online på 
boschesitronic.com

“Snabbmenyn  
innehåller information om alla 

komponenter, så nu kan jag  
hitta den information jag behö-

ver snabbare.”

“Tack vare den nya 
sökningen och EBR kan 

jag snabbt  
hitta den rätta och mest 
uppdaterade lösningen.”

Offline

Online Online



Växla mellan online- och offline-läge

�  Online: många nya fördelar tack vare anslutning till online-världen.

�  Offline: bekvämt och välbekant arbete, som alltid. Eller på vägen, utan 

tillgång till Internet. 

�  Nedladdning: automatiska uppdateringar efter en engångsinstallation 

av Diagnostics Download Manager (DDM). Uppdateringar hämtas i  

bakgrunden medan du fortsätter arbeta – du bestämmer när du ska 

genomföra installationen.

 De nya funktionerna 
i detalj.

Här testar Simon  
online- och offline-lägena.  
Använd QR-koden för att se  
videon.

Erfarenhetsbaserad reparation (EBR)

�  Databas med fler än 750 000 användningsfall och  

fordonskombinationer

�  Reparationsanvisningar skapas av Bosch-skribenter och valideras  

av ett globalt nätverk av verkstadspersonal

�  Den tydliga och enkla strukturen ger dig en snabb överblick över  

all relevant information

Här testar Eduardo erfarenhets-
baserad reparation.  
Använd QR-koden för att se  
videon.

Intelligent sökfunktion

�  När du anger en felkod kommer du direkt till den relevanta 

informationen i felsökningsinstruktionerna eller stöddokumenten 

�  Automatiska ordförslag gör det snabbare och enklare att skriva in  

felbeskrivningar och felkoder

�  Utökad och snabb fritextsökning som gör alla relevanta  

dokument tillgängliga på ett ögonblick

Här testar Alex den nya sökfunk-
tionen.  
Använd QR-koden för att se  
videon.



Dina fördelar
inom räckhåll.

Med sin uppbyggnad i olika moduler garanterar ESI[tronic] 2.0 Online en snabbare 
diagnostikprocess, samtidigt som det garanterar den bästa, mest välbeprövade 
reparationslösningen, varje gång.  
De olika huvudmodulerna består av:

 Fordonsdiagnostik (SD)

 Felsökningsinstruktioner och reparationsanvisningar (SIS)

 Erfarenhetsbaserad reparation – kända lösningar (EBR)

 Fordonsmekanik, underhållsscheman och information (M)

 Kopplingsscheman för komfortsystem (P)

 Teknisk telefonsupport och telefonsupport för fordonsreparationer

Bosch Connected Repair
ESI[tronic] 2.0 Online är en del av Bosch Connected Repair, vår nätverkslösning för 
verkstäder som kopplar ihop programvaror, verkstadsutrustning och fordonsdata för att 
optimera verkstadens effektivitet och arbetsflöden. Detta kan spara upp till 10 minuter  
per fordon i reparationsprocessen.

Läs mer om Bosch Connected Repair: 
bit.ly/BoschConnectedRepair_VideoEN



Robert Bosch AB
Automotive Aftermarket
Box 1154
164 26 KISTA
Sweden
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Teknik från Bosch används i praktiskt taget alla 
fordon världen över. För oss handlar det om att 
fokusera på människorna och hjälpa dem att vara 
mobila.

Vårt engagemang för människor har genomsyrats av 
vår pionjäranda och vår kompetens inom forskning 
och tillverkning i mer än 125 år.

Vi fortsätter utveckla vår unika kombination av 
lösningar för reservdelar, diagnostikenheter, 
verkstadsutrustning och tjänster:

�  Lösningar för effektiva fordonsreparationer

�  Innovativ verkstadsutrustning och programvara

�  Världens största utbud
av nya och fabriksrenoverade reservdelar

�  Stort nätverk av grossistkunder
för snabba och pålitliga reservdelsleveranser

�  Kompetent kundservice via vår telefonsupport

� Omfattande utbildningsutbud

�  Målgruppsanpassad försäljning och
marknadssupport

Läs mer nu:
bosch-workshop-world.com

Vi drivs av
effektivitet


