
Instalação online ESI[tronic] 2.0 

Use o ESI[tronic] 2.0 com as actualizações online e aprovei-
te as seguintes vantagens:

 ▶ Todas as informações do ESI[tronic] 2.0 são atualizadas 
todos os días

 ▶ Download automático em segundo plano
 ▶ Economize tempo graças à instalaçao rápida e fácil

Link:

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

Depois de a configuração do DDM, tudo é automático. Ve-
rifique regularmente se há novas atualizações disponíveis 
e, em caso afirmativo, o DDM faz o download das atua-
lizações automáticamente em segundo plano e informa 
quando elas estão disponiveis para a instalação. O usuario 
decide se deseja instalar a atualização imediatamente ou 
mais tarde.
Durante o download, poderá continuar usando o 
ESI[tronic] 2.0!

Carros: 

981 sistemas novos y atualizados para 47 modelos recente-
mente introduzidos no mercado.

O destaque desta atualização é:
1. Marcas asiáticas com 52 sistemas,p. e. para modelos 

como Hyunday e Toyota.
2. Mercedes com 35 sistemas para todos os seus modelos 

atuais, p. e. Clase E [213] e Clase V [447] 
3. Grupo Land-Rover com 25 sistemas para todos os seus 

modelos actuales, p. .e. Land Rover Discovery Sport, 
Range Rover Velar e Range Rover Evoque

Camiões: 

659 sistemas novos e atualizados para 29 modelos recente-
mente introduzidos no mercado.

O destaque desta atualização é:
1. Mercedes Benz Scania com 111 sistemas, p. e. Sprinter 

resp. Clase V
2. MAN com 74 sistemas, p. e. A atual série TGL/TGS (2017) 
3. Volvo com 60 sistemas no atual FE 350
 
A lista de veículos ESI[tronic] também está disponivel 
online:

▶ SD e SIS para carros e camiões
▶ Motocicletas
▶ Atualizações intermediárias SD

Actualizações ESI[tronic] 2.0 Destacamos a cobertura 
do veículo ESI[tronic] 2.0

Dica: você pode encontrar a lista completa de veículos 
e sistemas na barra de menu „Menu principal“, „Lista de 
veículos“.
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Sempre atualizado
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 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Visão geral 
 – Search 
 – Novo conteúdo e design

 ▶ Actualizações
 ▶ Novo na cobertura



A nova pesquisa encontra resultados de instruções de 
reparação (SIS), manutenção (M), diagramas (P) e soluções 
conhecidas (EBR).

A pesquisa é otimizada para que os termos de diagnóstico 
relevantes sejam específicos e rápidos.

Destaques da pesquisa:

▶ A introdução de códigos de diagnóstico de falhas leva  
 diretamente a soluções conhecidas, à seção relevante  
 das instruções de solução de falhas ou a outros  
 documentos relevantes. A maneira como a pesquisa é  
 estruturada primeiro mostra os elementos importantes  
 seguidos por conteúdo menos relevante, de acordo com  
 o termo de pesquisa.

▶ Sugestões automáticas suportam a pesquisa de  
 componentes. O uso dos termos de pesquisa corretos  
 leva a melhores resultados e a uma abordagem diagnóstica  
 mais específica.

▶ Pesquisa de texto combina facilidade de uso e resultados  
 rápidos. Todos os documentos relevantes são pesquisados  
 e estão disponíveis rapidamente.

▶ La búsqueda de texto combina facilidad de uso y  
 resultados rápidos. Todos los documentos relevantes se  
 buscan y están disponibles en un abrir y cerrar de ojos.

▶ Os resultados podem ser exibidos para o veículo  
 selecionado, o mesmo modelo, o mesmo motor ou a  
 mesma marca.

O novo design otimizado facilita a leitura das informações 
existentes e oferece uma visão geral melhor.

Informações importantes são destacadas e exibidas no  
momento correto durante o processo de reparação.

A partir da visão 2018/2, está disponível um novo modo de aces-
so a informações: ESI[tronic] 2.0 Online.

Este novo modo é acessível a qualquer usuário existente do 
ESI[tronic] 2.0, sem custos adicionais ou etapas adicionais. A 
função online está disponivel diretamente após a instalação! 
Tudo o que necesita é de uma ligação com a Internet.

Todos os beneficios em resumo:

 ▶ O ESI[tronic] 2.0 permanece como está e, ao mesmo tempo,  
 é completamente renovado! Agora poderá alternar fácilmente  
 entre os dois mundos offline e online com o novo botão. 

 ▶ Accesso direto a todos os documentos através da nova  
 funçao de pesquisa: pesquisa por texto códigos de erro e  
 componentes. 

 ▶ Orientação do usuarios de acordó com as necesidades  
 atuais do usuario e o contexto da reparação. 

 ▶ Navegação pelos componentes do veículo: cada componente  
 é selecionável. Todas as informações relacionadas, como  
 posição de instalação, diagrama de fiação, etc. poderá ser  
 visualizado no momento. 

 ▶ Tempos de carga mínima, mesmo com baixas taxas de  
 conexão: o ESI[tronic] 2.0 online usa caching inteligente e  
 servidores de dados otimizados y de alto desempenho para  
 carregar documentos em poucos segundos. 

 ▶ Novo design da interzace: visão geral mais rápida, melhor  
 legibilidade, etrucura mais clara e simples.

ESI[tronic] 2.0 Online ESI[tronic] 2.0 online:  
pesquisa inteligente

ESI[tronic] 2.0 Online:  
Novo conteúdo e novo design


