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De complete ESI[tronic] 2.0 als online download

Gebruik ESI[tronic] 2.0‘s online updates en profiteer van de 
vele voordelen:

 ▶ Alle ESI[tronic] 2.0 informatie is altijd up-to-date
 ▶ Automatische download op de achtergrond
 ▶ Tijd besparend dankzij makkelijke en snelle installatie

De online updates zijn beschikbaar via de nieuwste  
Diagnostics Download Manager (DDM)

https://www.downloads.bosch-automotive.com/nl/ddm/esi20-eu/

Na een eenmalige DDM-configuratie, werkt alles auto-
matisch. Het controleert regelmatig of nieuwe updates 
beschikbaar zijn. Indien dit het geval is, downloadt de DDM 
de updates automatisch op de achtergrond en informeert 
u meteen als ze klaar zijn voor installatie. U kunt dan 
beslissen of u de updates meteen wilt installeren of op een 
later tijdstip. Tijdens de download kunt u de ESI[tronic] 2.0 
zoals gewoonlijk gebruiken. 

Personenwagen: 

981 nieuwe en geactualiseerde systemen van 47 merken 
werden nieuw ontwikkeld. 

Waarvan onder meer:
1. Aziatische merken met 52 systemen van onder andere 

Hyundai en Toyota
2. Mercedes met 35 systemen van alle actuele voertuigmo-

dellen, zoals bijv. de E Class [213] en V Class [447] 
3. Land Rover-Group met 25 systemen van alle actuele mo-

dellen, zoals bijv. de Land Rover Discovery Sport, Range 
Rover Velar en Range Rover Evoque

Bedrijfsvoertuigen: 

659 nieuwe en geactualiseerde systemen voor 29 merken 
werden nieuw ontwikkeld.

Waarvan onder meer:
1. Mercedes Benz Scania met 111 systemen voor onder 

andere de Sprinter resp. V-Class
2. MAN met 74 systemen voor bijvoorbeeld huidige TGL/TGS 

Series (2017) 
3. Volvo met 60 systemen in huidige FE 350

 
De volledige ESI[tronic] 2.0 voertuiglijsten staan online 
beschikbaar:

 ▶ SD en SIS voor auto‘s en vrachtwagens
 ▶ Fiets
 ▶ SD tussentijdse updates

ESI[tronic] 2.0 Updates

ESI[tronic] 2.0
Nieuws 2018/2

Highlights ESI[tronic] 2.0  
voertuigafdekking

Hint: U vindt de complete voertuig- en systeemlijst in het 
Hoofdmenu van ESI[tronic], via de knop Voertuiglijst.
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De nieuwe zoekopdracht levert resultaten op van bedie-
ningsinstructies (SIS), onderhoud (M), diagrammen (P) en 
bekende reparaties. 

De zoekopdracht is geoptimaliseerd voor relevante diagnos-
tische termen om diagnostisch werk doelgericht en snel te 
maken. 

Hoogtepunten van de onlinezoekmogelijkheid:

▶ Het invoeren van diagnostische foutcodes leidt  
 rechtstreeks naar bekende reparaties, het relevante  
 gedeelte van de instructies voor probleemoplossing of  
 andere relevante documenten. De manier waarop de  
 zoekopdracht is gestructureerd is, belangrijke items  
 worden eerst weergegeven, gevolgd door minder relevante  
 inhoud, afhankelijk van de zoekterm. 

▶ Automatische suggesties ondersteunen het zoeken naar  
 componenten. Het gebruik van de juiste zoektermen leidt  
 tot betere resultaten en een meer gerichte diagnostische  
 aanpak.
  
▶ De zoekopdracht in vrijetekst combineert gebruiks- 
 gemak en snelle resultaten. Ale relevante documenten  
 worden in een oogwenk doorzocht en beschikbaar  
 gemaakt. 

▶ De resultaten kunnen worden weergegeven voor het  
 geselecteerde voertuig, hetzelfde model, dezelfde motor  
 of hetzelfde merk. 

Het nieuwe gestroomlijnde design maakt het bestaande 
design gemakkelijker leesbaar en biedt een beter overzicht.

Belangrijke informatie wordt gemarkeerd en op het juiste 
moment tijdens het reparatieproces weergegeven.

Dit is de eerste update om de nieuw ontwikkelde en verbeter-
de online inhoud en functies voor alle klanten van ESI[tronic] 
2.0 te ontgrendelen.

Toegang gaat via een bestaande ESI[tronic] licentie zonder 
extra betaling of extra stappen. De onlinefunctie is meteen 
beschikbaar na installatie. Het enige wat nodig is, is een inter-
netverbinding.

Alle voordelen in één oogopslag:

▶ ESI[tronic] 2.0 blijft zoals het is en is tegelijkertijd volledig  
 vernieuwd! U kunt nu eenvoudig schakelen tussen de twee  
 werelden offline en online met de nieuwe knop. 

▶ Directe toegang tot alle documenten door middel van de  
 nieuwe zoekfunctie: Zoek naar tekst, foutcodes en  
 componenten. 

▶ Richt gebruikersbegeleiding op basis van de huidige  
 gebruikersbehoeften en reparatiecontext.  

▶ Voertuigcomponentennavigatie: Elk component kan  
 worden geselecteerd. Alle geschikte informatie, zoals de  
 installatiepositie, het schema, etc. kan onmiddellijk worden  
 weergegeven.  

▶ Minimale laadtijden, zelfs bij lage datasnelheden:  
 ESI[tronic] 2.0 Online maakt gebruik van intelligence  
 caching en geoptimaliseerde, krachtige dataservers om  
 documenten binnen enkele seconden te laden.

▶ Ontwerp van de interface met een nieuwe datastructuur:  
 sneller overzicht, betere leesbaarheid, duidelijker en  
 eenvoudiger structuur.  

ESI[tronic] 2.0 Online 
Overzicht

ESI[tronic] 2.0 Online Zoeken ESI[tronic] 2.0 Online
Neue Inhalte – neues Design



Connectieve werkplaatsbeheersystemen (DMS)

De voordelen van CoRe zijn nu beschikbaar  voor elke work-
shop. Daarnaast zijn er wereldwijd meer dan 50 partners die 
momenteel werken aan programmeren of zelfs als CoRe-
connectiviteit aanbieden. Raadpleeg uw DMS-provider om na 
te gaan of uw DMS een CoRe-interface kan bieden. 

Wilt u CoRe nu testen?  

Download CoRe naar uw up-to-date Windows-PC/laptop en 
voer het setup-bestand uit (Setup.exe). Sla de licentiestap 
over om naar de gratis basisversie voor ow PC/laptop te gaan: 

     http://cdn.esitronic.de/CoWo/core.zip 

Toekomstvisie:

Nieuwe functies zijn binnenkort beschikbaar:
▶ PictureApp: Gebruik uw smartphone om foto’s van een  
 voertuig te maken en deze toe te wijzen aan een  
 opdrachtkaart. 

▶ Voertuigidentificatie met uitgebreide specificaties voor  
 KBA, emissiecode, registratiedatum en een nominaal rpm.  

▶ Naleving van EU-GDPR: de nieuwe Europese verordening  
 die eind mei 2018 van kracht gaat, betekent dat de work- 
 shop aan bepaalde vereisten moet voldoen, die dankzij  
 CoRe met een paar klikken kunnen worden opgelost.

U vindt alle connectieve Bosch-testappartuur en meer 
informatie op:

www.bosch-workshopworld.com

Dit biedt een geoptimaliseerde service voor de klant, zorgt 
voor een hoge kwaliteit en helpt de werkplaats om in de 
toekomst concurrerend te blijven. Connected Repair (afge-
kort CoRe) weerspiegelt deze voordelen en ondersteunt een 
moderne werkplaats. 

Voordelen op een rij:
▶ Voertuigidentificatie wordt slechts één keer uitgevoerd  
 binnen CoRe en vervolgens overgedragen aan alle aange- 
 sloten apparaten. Herhaling van typen en typfouten worden  
 zo beperkt tot een minimum. 

▶ Eenvoudige en snelle toegang tot opgeslagen testrapport  
 en voertuiggeschiedenis. Relevante opmerkingen gaan niet  
 verloren en kunnen worden gebruikt door iedereen die  
 betrokken is bij de workshop tijdens het volgende klantcontact. 

▶ Verbeterde klanttevredenheid dankzij transparante en  
 gemakkelijk te begrijpen eindrapporten. 

▶ Producten van derden (met behulp van een up-to-date  
 Windows-versie) kunnen meetresultaten ook aan CoRe  
 versturen en gebruik maken van de elektronische database. 

▶ CoRe kan op alle werkstations worden geïnstalleerd om  
 toegang tot actuele werkinformatie te bieden, waardoor  
 alle medewerkers op de hoogte kunnen worden gehouden  
 voor klantcontact.

▶ Voertuigafbeeldingen kunnen direct op de opdrachtkaart  
 worden gedocumenteerd en indien nodig per e-mail naar  
 klanten worden verzonden. 

▶ Taken die door asanetwork in de workshop worden  
 gedistribueerd, kunnen ook worden voltooid met behulp  
 van geïntegreerde producten. 

Gedigitaliseerde data synchronisatie 
met Connected Repair 

Connected Repair

Verbeterde 
informatiestroom 
binnen de werkplaats: 
klantinformatie, 
voertuiginformatie, 
fouten, voortgang 
van de reparatie, 
voertuigafbeeldingen 
en wettelijk verplichte 
documentatie van 
informatie (EU-GDPR). 


