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lösningen för en integrerad 
verkstad
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I verkstaden finns enheter och tjänster som behöver information. 
Information om kunden, om fordonet, om felet eller vilken tjänst som 
behövs. Alla de här systemen kommunicerar med användaren – men 
inte med varandra. Bosch Connected Repair (CoRe) är en bekväm 
lösning: en programvara som ansluter verkstadsutrustning, fordon 
och reparationsinformation.

Oavsett om det handlar om fel eller att spara data och bilder i 
enlighet på samma rad med den allmänna dataskyddsförordningen 
– den senaste CoRe-versionen har anpassats för att uppfylla 
våra kunders alla behov, vilket säkerställer att du blir fortsatt 
konkurrenskraftig.

Snabb, enkel, ansluten:
Öka effektiviteten i din verkstad med Bosch 
Connected Repair

� SPARA TID Fordonsidentifiering utförs en gång och överförs sedan  
till alla anslutna enheter. Med en besparing på 30 sekunder per fordon ger detta en total 
tidsbesparing på flera timmar varje år.

� ANPASSA PROCESSER Testprotokoll, kommentarer och bilder  
sparas direkt på den digitala arbetsordern och kan nås när som helst .

� ÖKA EFFEKTIVITETEN Alla medarbetare kan enkelt och när som helst nå den digitala 
arbetsordern och fordonets status. Skrivfel minskas till ett minimum.

� UTÖKA UTBUDET AV FUNKTIONER Mätresultatet för produkter från  
andra tillverkare kan bifogas till en order och man kan då dra fördel av den elektroniska 
databasen. 

� ÖKA KUNDNÖJDHETEN En transparent och lättbegriplig  
slutrapport gör att kundernas förtroende ökar.

Översikt över fördelar: 1Upp till



0
Mer information om Connected Repair

i den nya videon på: bit.ly/CoReVideoEN

Minuter
sparas per fordon under 
reparations-
processen



Enkla steg – omfattande lösningar

Anslutning av verkstadens administrationssystem
Fördelarna med CoRe är redan tillgängliga för alla verk-
städer: mer än 50 partners runt om i världen stödjer för 
närvarande
CoRe-anslutning. Kontakta din DMS-leverantör
för att ta reda på mer.

Granska förloppet
Verkstadschefen kan när som helst visa status för den 
digitala arbetsordern och alla medarbetare kan när som 
helst nå arbetsordern med hjälp av någon av de anslutna 
enheterna. Med den integrerade e-postfunktionen kan 
information som arbetsorder, bilder och uppgifter 
skickas direkt till kunden.

Snabb fordonsidentifiering
Nya sökalgoritmer i kombination med utfällbara me-
nyer underlättar och påskyndar fordonsidentifie-
ringen.
Identifiering, med hjälp av olika egenskaper (som  
VIN, DVLA och landskod) kan direkt 
läsas ut från fordonet.

Omfattande dokumentation
Alla individuella testresultat kan visas antingen i ens-
kilda rapporter eller i sammanfattad form.  
En anpassad version av rapporten med en individuell 
företagslogotyp kan också tas fram.



Integration av bilder med PictureApp
Bilder som tas med mobila enheter kan enkelt 
inkluderas och kommenteras i den digitala 
arbetsordern. Med PictureApp blir det enklare att 
ansluta surfplattor och smarta telefoner,
vilket gör det enkelt att ta och integrera foton.

Anslutning med asanetwork
Jobb som distribueras i verkstaden av asanetwork 
kan också kompletteras med hjälp av integrerade pro-
dukter. Det innebär att många verkstäder direkt kan 
börja använda några av fördelarna hos CoRe.

Detaljerad fordonshistorik 
Fordonsinformation från tidigare verkstadsbesök lagras i 
systemet och
är enkel att komma åt. Även PDF-filer från externa system
(t.ex. fordonsrapporter från andra tillverkare) kan
inkluderas och på så sätt komplettera historiken för kun-
dens fordon.

Anslutningsbar på många sätt
Det är inte bara Bosch-produkter som använder 
CoRe: produkter från tredjepartstillverkare (som 
använder en  
uppdaterad Windows-version) kan också skicka 
mätresultat till CoRe och dra nytta  
av den elektroniska databasen.
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Bosch Connected Repair  
optimerar din verkstads arbetsflöde

De här produkterna kan anslutas med CoRe:

Produkten byggs hela tiden ut. Produkter från andra tillverkare som använder 
operativsystemet Windows 7 eller senare kan skicka mätresultat tillbaka till 
CoRe. 

Du hittar all anslutningsbar testutrustning från Bosch och mer information på:

www.boschtestutrustning.se

Kategori Produkt Version

Luftkonditioneringsservice

ACS 752
ACS 753
ACS 763
ACS 863

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

Styrenhetsdiagnos ESI[tronic] 2.0 V. 2016/3

Avgasstation
BEA-PC AT
BEA PC ES
BEA-PC UNI

V. 1.4.
V. 1.0
V. 1.30

Strålkastartestare  HTD 815 V. 2.0.4

Fordonssystemanalys
FSA 050
FSA 500
FSA 7xx

V. 2.1
V. 2.1
V. 7.00

System för mätning av däck-
mönsterdjup TTM 2104 V. 1.0

Hjulinställning

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

Bromstestare och
testbanor

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

BSA 7xxx/8xxx V. 2.0.7.0

De här systemen är kompatibla med CoRe:

Partnernamn 1 Partnernamn 5

Partnernamn 2 Partnernamn 6

Partnernamn 3 Partnernamn 7

Partnernamn 4 Partnernamn 8



Prova.  
Lär dig mer om Connected Repair gratis

http://bit.ly/GetCoRe

Med testversionen kan du när som helst bekanta dig  
med alla CoRe-funktioner:
Ladda ned CoRe till din uppdaterade Windows PC/laptop 
och kör installationsfilen (setup.exe). Hoppa över licensier-
ingssteget för att få gratis grundversionen för din PC/lap-
top.

Produkt   Artikelnummer
Connected Repair 1 687 P15 076

Abonnemangsvillkoren för ESI[tronic] gäller för den här
programvaran. Kontakta din lokala Bosch-återförsäljare 
för att kontrollera att programvaran är tillgänglig i din 
region. Återförsäljaren informerar även om abonneman-
gsvillkoren.

Rekommenderade krav för
din PC/laptop: 

�	Operativsystem  
Windows 7 eller senare

�	CPU-process i5 eller senare
�	8 GB RAM eller högre



Teknik från Bosch används i praktiskt taget alla 
fordon världen över. För oss handlar det om att 
fokusera på människor och hjälpa dem att kunna 
transportera sig.

Vi har haft fokus på människor i mer än 
125 år med vår pionjäranda, forskning,
produktion och expertis.

Och vi fortsätter att arbeta med vår kombination
av lösningar för reservdelar, diagnosenheter,
verkstadsutrustning och tjänster:

� Lösningar för effektiva fordonsreparationer

�	Innovativ verkstadsutrustning och       
 programvara

� Ett av världens största urval  
 av nya delar och reservdelar

� Stort återförsäljarnätverk för snabb  
 och  pålitlig tillgång till reservdelar

� Kompetent kundservice via vår telefonsupport

� Omfattande utbud av utbildningar  
 och  kurser

� Målgruppsanpassad försäljning och   
 marknadssupport

Läs mer:
www.boschtestutrustning.se
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Robert Bosch AB
Automotive Aftermarket

Box 1154
164 26 KISTA
Sweden


