
Regularnie rozwijamy ESI [tronic] 2.0 Online w oparciu o 
opinie, które otrzymujemy od naszych użytkowników. 

Ta aktualizacja obejmuje następujące modyfikacje:

 ▶ CAS+ działa teraz również w trybie online. ONLINE!

 ▶ Z diagnozy globalnej OBD II można teraz korzystać bez 
konieczności identyfikacji pojazdu.

 ▶ Poprawione wyszukiwanie: znacznie się poprawiły 
wyniki szukania przy wprowadzaniu hasła z więcej niż 
jednym słowem. ONLINE!

 ▶ Poprawione wyszukiwanie: automatyczne propozycje 
słów są liczniejsze i obszerniejsze. ONLINE!

 ▶  Plany przeglądów w ONLINE! Tryb:  
– Wszystkie komentarze można teraz otworzyć jednym  
 kliknięciem

 – Nowe linki do tematów: ciśnienia opon, systemów  
  oświetleniowych, kodów usterek i resetowania  
  wskaźnika serwisowego

 – Potrzebne części zamienne można teraz pojedynczo  
  pominąć w drukowaniu

Aktywuj funkcje online jednym tylko kliknięciem!

Pokrycie dla nowych
pojazdów/modeli
Kontynuowana jest inicjatywa zapewnienia pokrycia sys-
temów dla zupełnie nowych modeli i wersji pojazdów. 

Poniższe modele pojazdów zostały opracowane zaledwie 
kilka tygodni po wprowadzeniu na rynek i są dostępne od 
teraz w ESI[tronic]:

 ▶ Volvo V60 Cross Country II (RB Keys: VOL2495, 
VOL2496) wprowadzenie na rynek  
marzec 2019

 ▶ Honda CR-V Hybrid (klucz RB: HON2643, HON2644) 
wprowadzenie na rynek luty 2019

 ▶ Citroen C5 Aircross (klucz RB: CIT1296) wprowad-
zenie na rynek luty 2019

Koncentrujemy się na systemach i funkcjach w odniesieniu 
do najważniejszych zadań serwisowych i naprawczych dla 
nowych pojazdów. 
Odpowiednie pokrycie pojazdów można uzyskać dzięki tra-
dycyjnym aktualizacjom głównym i pośrednim. 
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 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Nowa, szybka instalacja 
 – Bezpośredni dostęp do technicznej  
    infolinii
 – Nowe funkcje
 – Pokrycie dla nowych modeli pojazdów
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Bądź jeszcze szybciej na bieżąco
Szybka instalacja jest dostępna teraz poprzez Download 
Manager (DDM).

Włącz nową funkcję w widoku: „Moje umowy“, wybierając 
„Szybka instalacja i korzystanie z Internetu“.

Stworzenie „technicznego zapytania“ do infolinii bezpośrednio 
z poziomu ESI[tronic] jest teraz możliwe w kilku krajach od 
wersji 2019/2*

* w połączeniu z ważnym abonamentem na infolinię dotyczącą napraw  
  samochodów osobowych / ciężarowych oraz informacje typ SD / SIS 

Nowy typ instalacji oferuje wiele korzyści:

▶ Szybkie pobieranie - rozmiar pakietu do pobrania można  
 zmniejszyć nawet o 50%. 
▶ Mało zajętego miejsca na dysku twardym – wymagane  
 miejsce na dysku twardym jest znacznie zmniejszone.
▶ Krótki czas instalacji - instalacja ESI [tronic] 2.0 Online  
 zajmuje znacznie mniej czasu.

Za pomocą „Szybka instalacja i korzystanie z Internetu“ można 
załadować i zainstalować lokalnie na dysku twardym tylko 
Diagnozę sterowników (SD) i katalogi części zamiennych (A, 
D, E, K).

Wszystkie dodatkowe informacje, które są również dostępne 
online, nie są już instalowane lokalnie, ale mogą być łatwo i 
bezpośrednio wykorzystywane online. 

Obecnie są dostępne następujące typy informacji do wykorzy-
stywania online:

▶ Instrukcje wyszukiwania usterek / podręczniki (SIS)
▶ Informacje o serwisowaniu (M)
▶ Schematy elektryczne (P)
▶ Znane błędy online (TSB / EBR)

Oczywiście, możesz nadal instalować lokalnie wszystkie infor-
macje ESI[tronic] i korzystać z nich bez połączenia 
z Internetem.

Aby to zrobić, wybierz opcję „Kompletna instalacja lokalna“ w 
DDM. 

Wszystkie korzyści w skrócie:
 ▶ Przyjazny dla użytkownika i łatwy dostęp do tech-

nicznej infolinii, umożliwiający szybkie tworzenie techni-
cznych zapytań dotyczących samochodów osobowych i 
ciężarowych

 ▶ Wszystkie informacje w jednym systemie: 
Wymagane informacje (w tym dane warsztatu, dane 
podstawowe i protokołu z ESI[tronic]) są przesyłane do 
zespołu technicznego jednym kliknięciem

 ▶ Po pomyślnym przesłaniu zapytania technicznego otrzy-
masz potwierdzenie, a zespół techniczny Bosch skontak-
tuje się z tobą najszybciej, jak to możliwe (telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty e-mail)

 ▶ Aby uzyskać dodatkową rezerwację abonamentu na 
techniczną infolinię, skontaktuj się z lokalnym dystrybuto-
rem

 ▶ Teraz możliwe jest przesyłanie protokołów, obrazów i 
wartości kontrolnych 

 ▶ Wymagane jest jedynie połączenie internetowe i ważny 
abonament na infolinię dotyczącą napraw samochodów

 ▶ Nie wymaga się oddzielnego logowania, ponieważ infor-
macje o dostępie są przechowywane w ESI[tronic] 

Nowa, szybka instalacja ESI[tronic] 2.0 Online Dostęp do technicznej infolinii z 
poziomu ESI[tronic] 


