
 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Opis 
 – Wyszukiwanie 
 – Nowe zawartości, nowy design 
 – Aktualizacje

Kompletny ESI[tronic] 2.0 do pobierania online

Skorzystaj z nowego aktualizowania ESI[tronic] 2.0 w trybie 
online oraz wielu jego zalet:

 ▶ Wszystkie rodzaje informacji ESI[tronic] 2.0 zawsze  
w najbardziej aktualnej wersji

 ▶ Automatyczne pobieranie w tle
 ▶ Łatwa i szybka instalacja oszczędzająca czas

Aktualizowanie online jest dostępne poprzez nowy  
Diagnostics Download Manager (DDM).

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

Po jednorazowym skonfigurowaniu DDM wszystko  
przebiega automatycznie. Sprawdza on regularnie, czy 
są dostępne nowe aktualizacje. W takim przypadku sam 
je pobiera w tle oraz poinformuje od razu, kiedy mogą 
być zainstalowane. Możesz sam zdecydować, czy chcesz 
zainstalować aktualizację natychmiast, czy później. 

Podczas pobierania możesz normalnie korzystać z  
ESI [tronic] 2.0.

Samochody osobowe: 

981 nowych i zauktualizowanych* systemów 
opracowanych dla 47 marek.

Nowościami w tej aktualizacji są:
1. Marki azjatyckie z 52 systemami, np. w modelach Hyundai 

i Toyota
2. Mercedes z 35 systemami we wszystkich aktualnych  

modelach, np. Klasa E [213] oraz Klasa V [447]
3. Land-Rover-Gruppe z 25 systemami we wszystkich  

aktualnych modelach, np. Discovery Sport, Range Rover 
Velar oraz Range Rover Evoque

Samochody ciężarowe: 

659 nowych i zauktualizowanych systemów 
opracowanych dla 29 marek.

Nowościami w tej aktualizacji są:
1. Mercedes Benz z 111 systemami, np. aktualny Sprinter 

lub Klasa V
2. MAN z 74 systemami w aktualnej serii TGL/TGS (2017)
3. Volvo z 60 systemami, np. aktualny FE 350

 
Następujące wykazy pojazdów w ESI[tronic] 2.0 są 
dostępne również online:

 ▶ SD i SIS dla samochodów osobowych i ciężarowych
 ▶ Motocykle
 ▶ Aktualizacje pośrednie dla SD

Aktualizacje ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0
przechodzi na 
wersję online! 
News 2018/2

Pełny wykaz pojazdów i systemów znajdziesz w menu 
ESI[tronic] pod „Menu główne“, „Wykaz pojazdów“

Nowości w ESI[tronic] 2.0  
Pokrycie pojazdów

Nowości i aktualności

1 
98

7 
P1

0 
32

7 
99

9 
/ 2

01
8 

04
 P

L



Nowe Wyszukiwanie zapewnia wyniki z zakresu poradników 
(SIS), serwisowania (M), schematów elektrycznych (P) i zna-
nych usterek (EBR).

Wyszukiwanie jest zoptymalizowane pod kątem odpowiednich 
pojęć diagnostycznych, aby praca diagnostyczna była ukierun-
kowana i szybka.
 
Nowości w Wyszukiwanie:

▶ Wprowadzenie diagnostycznych kodów usterek prowadzi  
 bezpośrednio do znanych awarii, odpowiedniej sekcji w  
 instrukcji rozwiązywania problemów lub innych odpowied- 
 nich dokumentów. Sposób uporządkowania wyszukiwania  
 jest taki, że najważniejsze elementy są wyświetlane jako  
 pierwsze, a następnie mniej trafna treść, w zależności od  
 wyszukiwanego hasła.

▶ Wpisywanie podzespołów jest wspomagane przez auto- 
 matyczne sugestie wyrazu. Korzystanie z poprawnych,  
 wyszukiwanych pojęć prowadzi do lepszych wyników i  
 bardziej ukierunkowanego diagnozowania.

▶ Wyszukiwanie frazami łączy w sobie łatwość i szybkość.  
 Wszystkie istotne dokumenty są wyszukiwane i  
 udostępniane w mgnieniu oka.

▶ Wyniki mogą być wyświetlane dla wybranego pojazdu, tego  
 samego modelu, tego samego silnika lub tej samej marki. 

Nowy, wąski design sprawia, że istniejące informacje są 
łatwiejsze do odczytania i bardziej przejrzyste.

Ważne informacje są podświetlane i pokazywane we 
właściwym czasie podczas procesu naprawy.

Jest to pierwsza aktualizacja, która odblokowuje nowo 
opracowane i zmodyfikowane zawartości i funkcje online dla 
wszystkich obecnych użytkowników ESI [tronic] 2.0.

Dostęp jest możliwy za pomocą dowolnej istniejącej licencji 
na ESI [tronic] bez dodatkowych opłat lub dodatkowych 
czynności. Funkcja online jest dostępna bezpośrednio po 
zainstalowaniu! Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie 
z Internetem.

Wszystkie korzyści w skrócie:

▶ ESI [tronic] 2.0 pozostaje taki, jaki jest i jednocześnie  
 całkowicie odnowiony! Możesz teraz łatwo przełączać się  
 między dwoma światami offline i online za pomocą nowego  
 przycisku Online

▶ Bezpośredni dostęp do wszystkich dokumentów dzięki  
 nowej funkcji wyszukiwania za pomocą tekstu, kodów  
 usterek i komponentów

▶ Prowadzące do celu wskazówki dla użytkownika w oparciu  
 o bieżące jego potrzeby i kontekst naprawy 

▶ Nawigacja po podzespołach pojazdu:  
 Każdy podzespół można zaznaczyć. Wszystkie odpowied- 
 nie informacje, takie jak pozycja zamontowania, schemat  
 elektryczny itp., mogą być natychmiast wyświetlone.

▶ Minimalne czasy pobierania nawet przy niskich  
 prędkościach transmisji danych: ESI [tronic] 2.0 online  
 używa inteligentnego buforowania i zoptymalizowanych  
 serwerów danych o wysokiej wydajności do ściągania  
 dokumentów w kilka sekund.

▶ Nowy design interfejsu z nową strukturą danych: szybszy  
 przegląd, lepsza czytelność, wyraźniejsze i prostsze  
 struktury.

ESI[tronic] 2.0 online – Opis ESI[tronic] 2.0 online 
Wyszukiwanie

ESI[tronic] 2.0 online
Nowe zawartości - nowy design


