
Personenwagens: 

678 nieuwe en upgedate systemen voor 47 merken zijn 
nieuw ontwikkeld. 

De highlights in deze update zijn:
1. Britse voertuigmerken met 46 systemen in alle actuele 

modellen bvb voor Jaguar XF, F-Pace, Landrover Discovery 
Sport, Range Rover Velar en Range Rover Evoque

2. Mercedes met 26 systemen voor alle actuele modellen 
bvb C klasse [205] en V klasse [447] 

3. Fiat-Groep met 20 systemen voor alle actuele modellen 
bvb Alfa Romeo Giulia, Fiat Talento [296] en Fiat 500x

Truck: 

360 nieuwe en upgedate systemen voor 32 merken werden 
nieuw ontwikkeld

De highlights in deze update zijn:
1. Volvo met 52 systemen bvb voor actuele B-series
2. Scania met 48 systemen bvb voor actuele P- en  

S-series [2004/2006] 
3. Ford met 42 systemen in actuele Cargo 10-21 serie  

(Cummins)  

Deze ESI[tronic] 2.0 voertuiglijsten zijn tevens online 
beschikbaar via:

 ▶ SD en SIS voor personenwagens en trucks
 ▶ SD tussentijdse updates

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Nieuwe voorzieningen 
 – Verbeterde zoekprocedure 
 – Afdekking voor (nagel-) nieuwe  
    voertuigen 
 – Off-highway

Complete ESI[tronic] 2.0 als online download

Gebruik ESI[tronic] 2.0 online updates en profiteer van zijn 
diverse voordelen:

 ▶ Alle ESI[tronic] 2.0 infotypes zijn altijd up-to-date
 ▶ Automatische download op de achtergrond 
 ▶ Tijdsbesparend dankzij snelle en makkelijke installatie

De online updates zijn beschikbaar vanaf de nieuwste Diag-
nostics Download Manager (DDM).

www.downloads.bosch-automotive.com/nl/ddm/esi20

Na een éénmalige DDM configuratie werkt al de rest 
automatisch. Deze checkt regelmatig of er nieuwe updates 
beschikbaar zijn. Indien wel download de DDM de updates 
automatisch op de achtergrond en informeert u van zodra 
deze klaar zijn voor installatie. U beslist zelf of u de update 
meteen of later wenst te installeren. 
Gedurende de download kan u ESI[tronic] 2.0 normaal 
gebruiken.

ESI[tronic] 2.0 Online Updates

ESI[tronic] 2.0
Nieuws 2018/3

Highlights ESI[tronic] 2.0  
voertuigafdekking

Hint: U kan de complete voertuig/systeem lijsten terugvinden 
via het  “hoofdmenu” onder “voertuiglijst”.

Nieuw en up-to-date
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De snelle beschikbaarheid van nieuwe voertuigmodellen 
wordt ook voor de onafhankelijke werkplaats steeds belan-
grijker. Hoofdreden hiervoor is het permanent stijgend aantal 
leasevoertuigen in de markt. 

Binnen dit kader van softwareontwikkeling ondersteunt Bosch 
u nu dankzij de snelle beschikbaarheid van nieuwe gangbare 
voertuigen en dit reeds vanaf enkele weken na hun marktint-
roductie.

De focus ligt hierbij op systemen en functies dewelke in relatie 
staan tot belangrijkste service- en onderhouds-werkzaamhe-
den voor deze nieuwe voertuigen. 

Deze voertuiginvulling kan worden gedownload of geïnstalle-
erd via de bekende hoofd- en tussentijdse updates.

Overtuig uzelf, volgende voertuigen werden reeds klaar-
gestoomd volgens dit principe:

▶ Nissan Qashqai Pro Pilot 2018 (marktintroductie einde mei  
 2018 met RB sleutel NIS3031 en NIS3032)
▶ BMW X4 (marketintroductie midden juli 2018 met bvb RB  
 sleutels BMW2100 en BWM2105)

We passen regelmatig ESI[tronic] 2.0  
Online aan op basis van de feedback  
dewelke we ontvangen via vele van onze  
gebruikers. 
Dank aan allen voor de positieve feedback  
van de laatste update. 

Deze update omvat volgende verbeteringen in de online 
modus:

▶ U kan direct omschakelen van diagnose naar de online  
 handleidingen voor systemen en hun actuele meet-waarden 
▶ De zoekfunctie is nu toegankelijk via zijn eigen toegang in  
 het hoofdmenu
▶ Verbeterde zoekfunctie: symptomen en foutcodes zijn nu  
 geïntegreerd in de woordsuggesties
▶ Doorschakelen van de gebruiker van de bekende reparaties  
 naar de zoekfunctie indien geen reparatie voorhanden is

Met deze versie bied Bosch een uitbreiding voor de 
ESI[tronic] info types OHW 1 en OHW 2 voor for Off-Highway 
voertuigen / machines.

In detail werd het volgende toegevoegd:

▶ Voertuig- en machine-identificatie net als bij ESI 2.0 via  
 merk, model enz… 
▶ De selectieoptie voor systemen via de voertuig  
 configurator blijft nog steeds beschikbaar.
▶ De uitbreiding of combinatie met andere ESI[tronic]  
 info types kan een beduidend prijsvoordeel opleveren.
▶ De combinaties zijn zowel mogelijk met truck abotypes  
 als gewone voertuigabotypes.
▶ Aarzel niet de mogelijkheden na te vragen bij uw grossier.

In tegenstelling tot vorige ESI[tronic 2.0 Off-Highway (2017/3-
2018/2) types, kunnen al deze combinaties geïnstalleerd 
worden op éénzelfde PC. Een KTS truck module is hiertoe 
wel vereist!

Het gebruik van technische documentatie en de foutop-spo-
ringsfunctie (zowel via foutcode als bij symptoom-melding) 
blijft mogelijk tot uiterlijk einde 2018 als gratis demoversie. 

De nieuwe zoekfunctie levert informaties vanuit handleidin-
gen (SIS), onderhoud (M), schakelschema’s (P) en service 
bulletins (EBR). 

Het zoeken is geoptimaliseerd voor relevante diagnose-termen 
teneinde diagnose sneller en doelgerichter te kunnen doorvo-
eren.

Zoek-highlights in deze update:

▶ De geautomatiseerde woordsuggestielijst omvat nu ook 
symptomen en bekende foutcodes 

Het is dus mogelijk een deel van de symptoomom- schrijving 
of een foutcode in te geven en dan de geschikte term te  
selecteren vanuit de automatisch gegenereerde suggestie.

ESI[tronic] 2.0 Online – 
Nieuwe voorzieningen

ESI[tronic] 2.0 Online 
Verbeterde zoekfunctie 

Afdekking voor (nagel-)nieuwe 
voertuigen 

ESI[tronic] 2.0
Off-Highway

Link naar ESI[tronic] 2.0 Online 
‚how to‘ videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9v_KIu0Jx1dDdF699M5mkUSpIN3kcwE

