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ESI[TRONIC] INFO AKTUALITY A NOVÉ FUNKCE

1.1 ESI[tronic] 2.0: Nové funkce

Aktivujte tyto online funkce pouze jedním kliknutím:

Vyvíjíme ESI[tronic] 2.0 pravidelně na základě zpětné vazby našich uživatelů. 
Mnohokrát děkujeme za mnoho pozitivních ohlasů na poslední aktualizaci!

V této aktualizaci jsou k dispozici následující zlepšení:
►Do Online plánu údržby lze nyní údaje o zákaznících vkládat, editovat a uložit do 

paměti. Tyto údaje pak budou zaslány také do Bosch Connected Repair (CoRe). 
ONLINE!

►Symbol změny vozidla (šipka zpět) nyní přejde na symbol Bosch Connected 
Repair, pokud je zakázka v Bosch Connected Repair aktivní. Díky tomu je vždy 
zřejmé, zda se na příslušné zakázce právě pracuje, či nikoliv.

►Kliknutím na zelený symbol pro připojení Bluetooth se aktivní spojení s KTS odpojí, aby 
mohla být KTS použita s jiným počítačem.

►Příznaky a kódy závad se nyní zobrazují v seznamu navrhovaných slov v řádku pro 
vyhledávání. ONLINE!

►Obrázky lze nyní vytisknout samostatně a s optimalizovaným náhledem ve formátu 
PDF. ONLINE!

►Zobrazí se varování, pokud načtený WIN nepatří ke zvolenému vozidlu.
►Známé závady - EBR - se zobrazují výhradně v online režimu. ONLINE!
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1.2 Nová, chytrá instalace

Ještě rychlejší aktualizace

Zkrácená instalace je k dispozici s novou verzí Downnload Manager (DDM 6.1). Aktivujte 
rychlou instalaci „Rychlá instalace & použití online“ v záložce „Moje smlouvy“.

Pro kompletní využití ESI[tronic] je poté zapotřebí internetové připojení. Ušetřete si čas na 
stahování a paměť  na pevném disku díky malému stahovacímu balíčku!

Pomocí této „chytré“ varianty stáhnete a instalujete přímo na Váš pevný disk pouze tyto 
informační segmenty: diagnostiku řídicích jednotek (SD), katalogy s náhradními díly a 
návody k opravě komponentů (A, D, E, K).
Všechny ostaní informace, které jsou k dispozici také online, již nebudou instalovány 
lokálně - tyto informace budou v případě potřeby používány jednoduše online.

V tuto chvíli jsou k dispozici online následující druhy informací:
▶ Návody k vyhledávání závad (SIS)
▶ Informace o údržbě (M)
▶ Schémata zapojení (P)
▶ Známé závady (TSB / EBR)

Samozřejmě lze také nadále lokálně instalovat všechny informace z ESI[tronic] a využívat 
je bez připojení k internetu.
K tomuto účelu se musí v DDM v záložce „Moje smlouvy“ vybrat varianta „Kompletní 
lokální instalace“.

Výběr mezi „Rychlá instalace & použití online“ a „Kompletní lokální instalace“ lze kdykoliv 
změnit.
Pokud změníte „Rychlou instalaci & použití online“ na „Kompletní lokální instalaci“, stáhne 
DDM chybějící informace automaticky.
Poté je nutná nová instalace ESI z DDM.
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1.3 Online možnosti pro FSA a BEA díky dovybavení WLAN 

Doporučujeme připojit k internetu také FSA 740/760 a BEA 850/950, které se již nacházejí 
na trhu.
Pak je totiž možné využívat nové online funkce ESI[tronic] Online a navíc ještě přes 
DDM (Diagnostic Download Manager) stahovat automatické aktualizace pro ESI[tronic] 
a FSA CompacSoft[plus].

K tomuto účelu Vám můžeme nabídnout vhodnou sadu na dovybavení WLAN, která 
byla sestavena speciálně pro vozíky Bosch s produkty FSA a BEA. Kromě USB WLAN 
adaptéru obsahuje také prodlužovací USB kabel a další montážní materiál. Objednat můžete 
pod následujícím produktovým číslem 1 687 010 583.

Poznámka: od začátku roku 2018 je WLAN již zahrnut v rozsahu dodávky produktů FSA 
740 a BEA 950.
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1.4 Změny softwaru FSA: CoRe nahradí DSA

V softwaru FSA CompactSoft[plus] bude s další aktualizací od verze
2019/A nahrazen dosavadní program s databází DSA novým softwarem
CoRe (Bosch Connected Repair).

CoRe nabízí oproti DSA velké výhody, jeho používání je však podstatně
odlišné. Již existující databáze zákazníka v DSA bude po spuštění
softwaru FSA automaticky převedena do databáze CoRe.
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1.4 Změny softwaru FSA: CoRe nahradí DSA

CoRe umožňuje výměnu informací o zákaznících, údajů o vozidlech a protokolech v rámci 
celého autoservisu a tak díky optimalizaci procesů šetří čas. Zkušební zařízení (CoRe-
Clients) jsou přitom počítačovou síťí propojeny s centrálním počítačem (CoRe Server).

Zákazníci, kteří si nepřejí používat FSA s CoRe v síťovém režimu, mohou toto zařízení 
používat jako lokální systém. K tomu se na počítači FSA instaluje režim zvaný 
„CoRe Server“ (aby mohl ukládat lokální data). U systému CoRe v lokálním provozu 
nevznikají žádné licenční poplatky.

Při instalaci nového softwaru FSA získá uživatel příslušné informace o tom, že instalace 
nového softwaru CoRe proběhne automaticky.

Spuštění aplikace FSA s DSA Spuštění aplikace FSA s CoRe
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Jednou z nejdůležitějších vlastností ESI[tronic] 2.0 je kontinuální rozšiřování pokrytí 
vozidel. Z tohoto důvodu bylo mezi aktualizacemi 2018/2 a 2018/3 zveřejněno jedenáct 
průběžných aktualizací, které zákazníkovi přes DDM poskytly nové informace v 
ESI[tronic].

Aby bylo možné zobrazit pokrytí vozidel,
existují k průběžným aktualizacím známé
seznamy osobních vozidel, motocyklů,
dodávek, nákladních vozidel a Off-Highway
zařízení. Tyto jsou k dispozici také online a
lze je kdykoliv stáhnout přes funkci Seznam
vozidel.

K usnadnění někdy těžkopádných průběžných kroků při prohlížení seznamu vozidel,
naleznete v dalších odstavcích informace, abyste mohli do pokrytí vozidel v rámci
ESI[tronic] nahlédnout rychle a kdykoliv (online i offline).
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Pokrytí vozidel v režimu offline: Osobní vozidla, dodávky a motocykly

Tuto funkci doporučujeme zákazníkům, kteří používají systém ESI[tronic] a KTS bez 
připojení k internetu.

Postupujte následovně:

Nejprve vyberte vozidlo v ESI[tronic]. Nyní přejděte na záložku „Informace o vozidle“ 
a zde vyberte podřízenou funkci „Systémy výbavy“. 

Zde můžete vidět dostupný obsah SD a SIS na jednom místě. Kliknutím na odkaz je 
rovněž možné přistoupit přímo k požadovanému obsahu. 

Obrázek 2 Systémy výbavy SD a SIS
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Obrázek 3: Systémové  přiřazení 
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Pokrytí vozidel v režimu online: Osobní vozidla, dodávky a motocykly

Tuto funkci doporučujeme zákazníkům, kteří používají systém ESI[tronic] a KTS
s připojením k internetu.

Nejprve vyberte vozidlo v ESI[tronic] 2.0 a poté zvolte v tabulce „Informace o vozidle“ 
funkci „Systémové přiřazení“.

U zvoleného vozidla můžete na jednom místě nahlédnout do přiřazených systémů, 
dostupných příruček a schémat zapojení. I zde můžete klikem na odkaz získat přímý 
přístup k požadovanému obsahu. Vyhledávání v systému může i nadále probíhat 
velmi pohodlně.
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Pokrytí vozidel: Průběžné aktualizace

Nejprve spusťte program Diagnostic Download Manager (DDM). Zde můžete u
každé průběžné aktualizace nahlédnout v rámci funkce „Co je nového?“ do
seznamu systémů, které již byly připojeny ke stávajícímu pokrytí vozidel.

Obrázek 4: Nové pokrytí vozidel při průběžných aktualizacích
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Pokrytí vozidel: Nákladní vozidla, dodávky, autobusy, návěsy a Off-Highway

Z technických důvodů lze do pokrytí vozidel nahlédnout pouze přes seznamy vozidel.
Tyto je nutno před použitím nainstalovat do počítače a u systémů Windows 10 podle
okolností také odblokovat.

K tomuto účelu si v programu ESI[tronic] zvolte v „Hlavním menu“ funkci „Seznam 
vozidel“ a v následně otevřeném okně „ESI[tronic] 2.0 Novinky & seznamy vozidel 
pro download“ vyberte „Truck“ a příslušnou aktualizaci, např. 2019/1. 

Obrázek 5: Stažení seznamu vozidel
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Poté prosím stáhněte nabízený soubor. Po otevření souboru lze do pokrytí vozidel
nahlédnout přes příslušné ikony.

Pokud se seznam vozidel 
nezobrazuje, musí se případně u 
souboru CHM upravit volba 
Security. Za tímto účelem prosím 
otevřete vlastnosti souboru 
TruckXX.chm a potvrďte tlačítko 
„Odblokovat“.

Pokrytí vozidel: TPA 200

Nejprve otevřete webovou stránku www.tpa.bosch-automotive.com a přihlaste se.
Nyní přejděte do části pro stahování. Zde naleznete seznam vozidel pod „TPA 200/
TPA Startcenter seznam vozidel“.

Zde jsou zobrazena vozidla, metody zaučení a univerzální senzory podporované přístrojem 
TPA 200 a programem TPA Startcenter. 
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1.5 Informace k využívání seznamu vozidel ESI[tronic] 2.0

Postup, pokud ještě zákazník nemá žádný ESI[tronic] 2.0

Obchodní partner může potencionálnímu zákazníkovi poslat odkaz 
(http://upm .bosch.com/ESI20/ddmEU/cs/vehiclelists/index.html) na otevření webové 
stránky (viz obr. 5, str. 12) ze které si zákazník může stáhnout příslušný soubor se 
seznamem pokrytí. Případní zákazníci si tak mohou sami udělat obrázek o rozsáhlém 
pokrytí vozidel v ESI[tronic] 2.0.

Co se bude dít dál se seznamy vozidel v ESI[tronic]?

Nyní se prověřují různé varianty, aby bylo možno v budoucnu pokrytí vozidel znázornit
přehledněji a více v souladu s požadavky zákazníků.

Jako první opatření vyplývající z tohoto prověřování nebudou v budoucnosti v
informacích ESI[tronic] poskytovány novinky v podobě seznamů. Tyto budou snadněji
dostupné přímo v ESI[tronic] 2.0. V pravidelných informačních materiálech ESI[tronic]
Info a v ESI[tronic] Novinky také nebude k dispozici shrnutí pokrytí vozidel.

O dalších krocích v rozvoji seznamů vozidel ESI[tronic] Vás budeme informovat v rámci
příštích vydáních ESI[tronic] Info.
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1.6 Kontrola regulace generátoru (FCR)

Kontrola regulace generátoru LIN byla rozšířena o datový protokol LIN 2.1.  Volba
komponentů nyní probíhá ve výběru „Regulace generátoru LIN“. Software se 
automaticky nastaví na použitý datový protokol (LIN 1.3 nebo LIN 2.1). Pro uživatele 
se jinak nic nemění.
U novějších generátorů Bosch s regulátory LIN se nyní zobrazuje také skutečná 
hodnota počtu otáček generátoru.
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1.7 Obsah a fyzická objednací čísla verze 2019/1 
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ESI[tronic] 2.0

DVD A1 obj.č. 1 987 P12 037
Vydání: 1 987 P10 641 999
Druhy inf.: SD, M, TSB, P a Setup

DVD A2 obj.č. 1 987 P12 038
Vydání: 1 987 P10 642 999
Druhy inf.: SIS

ESI[tronic]

DVD B1 obj.č. 1 987 729 601
Vydání: 1 987 P10 645 999 
Druhy inf.: A, E, F, K, S,

DVD A3 obj.č. 1 987 P12 133
Vydání: 1 987 P10 643 999
Druhy inf.: Truck (komplet)

DVD B2 obj.č. 1 987 P12 023
Vydání: 1 987 P10 646 999 
Druhy inf.: B, D, W

DVD obj.č. 1 987 P12 010 
Vydání: 1 987 P10 665 999

DVD obj.č. 1 987 P12 005 
Vydání: 1 987 P10 662 999

KTS 200 KTS 340

CompacSoft[plus] FSA 7xx 

FSA 7xx DVD obj.č. 1 687 P15 045
Vydání: 1 687 P10 266 999

EDIS CompacSoft AU (DVD) 

Základní balík DVD     obj.č. 1 687 P16 001
Vydání: 1 687 P16 078 999

Balíček obj.č. 1 687 P15 020
Vydání: 1 687 P10 259 999
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