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1.1 Bosch nabízí řešení pro chráněnou komunikaci vozidel FCA a 
Mercedes-Benz

Po instalaci aktualizací Service Pack 2019/3 umožňuje ESI[tronic] uživatelům

provádět úplnou diagnostiku vozidel Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Chrysler, Lancia,

Dodge / Ram a Jeep chráněných zabezpečenou komunikací. Ve spolupráci s FCA

(Fiat Chrysler Automobiles) je zabezpečená diagnostika možná přímo přes ESI

[tronic].

Odkaz v ESI[tronic] umožňuje uživateli zaregistrovat se na webových stránkách FCA a

získat potřebná ověřovací data. V případě diagnostikování vozidla s chráněnou

komunikací ESI[tronic] na to upozorní uživatele a provede jej rychle zabezpečenou

diagnostikou.

Pro ulehčení registrace, najdou uživatelé ESI[tronic] podrobný popis procesu v

ESI[tronic] pod „Uživatelská nastavení“ a „Login výrobce“.

Společnost Bosch v současné době poskytuje funkci pro dešifrování diagnostických

funkcí chráněných bezpečnostní bránou v „testovacím režimu“. V případě problémů

nám, prosíme, pošlete „ESI ticket“.

1. AKTUALITY A NOVÉ FUNKCE 
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1.1 Bosch nabízí řešení pro chráněnou komunikaci vozidel FCA a 
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zvyšuje ochranu elektroniky svých vozidel pomocí dvoustupňového

přístupu:

První fáze, tzv. proces Seed & Key (diagnostický firewall), je již k dispozici pro nová

vozidla. Je to druh bezpečnostní brány.

V rámci aktualizace Service Pack 2 2020/1 dostanou zákazníci ESI[tronic] nezbytné

softwarové přizpůsobení pro úplnou diagnostiku vozidel chráněných pomocí systému

Seed & Key. Kromě internetového připojení vyžaduje nový postup použití nejnovější

generace KTS (KTS 250, 350, 560 a 590).

Nejsou vyžadována žádná další přístupová data - ESI[tronic] je zpracovává

automaticky na pozadí.

Ve druhém kroku plánuje Daimler AG do konce tohoto roku další rozšíření této 

bezpečnostní koncepce. Další informace k tomu budou oznámeny později.

1. AKTUALITY A NOVÉ FUNKCE 
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1.2 Pokrytí (úplně) nových vozidel 

Iniciativa k zajištění systémového pokrytí zcela nových vozidel nadále pokračuje.

Data pro následující modely vozidel byla vyvinuta již několik týdnů po uvedení vozidel

na trh a již nyní jsou pro uživateleESI[tronic] k dispozici:

►Ford Focus ST (RB Keys: FOR0100770 a FOR0101355)

Uvedení na trh: Listoptad 2019

U nového vozidla se zaměřujeme zejména na systémy a funkce týkající se 

nejdůležitějších servisních úkolů a oprav. 

Příslušné pokrytí vozidel získáte za pomoci obvyklých hlavních a průběžných  

aktualizací.

Odkaz na online videa 

k ESI[tronic] 2.0
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Následující otázky se objevují pravidelně v současných autoservisech a není

jednoduché na ně odpovědět:

Vyžaduje aktuální vozidlo kódování akumulátoru?

Je třeba kódovat čidla tlaku v pneumatikách?

Musím použít ESI[tronic] pro nastavení světlometů do výchozí polohy?

Aktualizace 2019/3 zahajuje novou řadu diagnostických testovacích kroků, které

ukazují, kdy tester není vyžadován pro určitou funkci. Pro přístup k těmto krokům

stačí vybrat vozidlo a potřebný servisní úkol. Krok testu pak ukazuje, zda je určitá

funkce bez kódování - to šetří čas i zbytečné dohady.

Rady se vztahují k následujícím úkolům:

►Kódování tažného zařízení

►Výměna baterie

►Výměna pneumatik

►Nastavení světlometů

►Vymazání servisních intervalů

Toto vylepšení bude postupně rozšiřováno na všechny dotčené značky vozidel a

servisní úkoly.

1.3 Úspora času díky informacím o servisních úkolech bez kódování 
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Příklad: Vymazání servisních intervalů

Příklad: Výměna pneumatik

1.3 Úspora času díky informacím o servisních úkolech bez kódování 
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U nových vozidel značky BMW se změnil postup pro vymazání chybových kódů v

řídicích jednotkách relevantních pro OBD: záznamy paměti závad týkající se

výfukových plynů mohou být smazány pouze v systémové síti, což znamená, že

paměť závad musí být vymazána v kartě „Přehled systému“.

Krok 1

Krok 2

1.4 Vymazání paměti závad u vozidel řady BMW 2018 

(modelový rok 2019)
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Pokud jde o výměnu informací a propojení dílenského vybavení, jsou v centru

pozornosti i naše kompaktní diagnostické testery založené na Androidu. Poslední

aktualizace koncem ledna umožňuje uživatelům KTS250 přistupovat k výhodám

nástroje Bosch Connected Repair.

Síťové propojení s programem Bosch Connected Repair kombinuje údaje o vozidle a

data pro opravy, což zvyšuje efektivitu v každodenním životě autoservisu tím, že

optimalizuje pracovní procesy.

Prostřednictvím dalšího tlačítka na domovské obrazovce můžete nyní přímo

přistupovat k odpovídajícímu seznamu úkolů zadaných v CoRe. S již existující funkcí,

automatickým vyčítáním VIN, lze optimalizovat procesy, vyhnout se chybám, a

zároveň ušetřit čas

Bosch Connected Repair Vás podporuje v oblasti:

► Inteligentní identifikace vozidla

►Snadného přístupu k předchozím výsledkům testů a historii vozidel

►Vytváření individuální pracovní zakázky v digitální podobě

►Výsledného protokolu s obrázky

►Komplexní dokumentace vozidla

1.5 Bosch Connected Repair (CoRe) – nyní k dispozici v KTS 250
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Nová základní obrazovka:

Bosch Connected Repair - seznam zakázek:

1.5 Bosch Connected Repair (CoRe) – nyní k dispozici v KTS 250
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S novou verzí DDM 6.3 a ESI[tronic] 2020/1 je možná instalace a provoz síťové verze

systému ESI[tronic] 2.0.

Síťová instalace ESI[tronic] 2.0 nabízí mnoho výhod. Aktualizační data pro ESI[tronic]

mohou být pomocí DDM stažena pouze na jedno zařízení (datový server) a poté budou

automaticky nabídnuta dalším zařízením (pracovním stanicím) k instalaci. Pro udržování

ESI[tronic] 2.0 v aktuálním stavu není na pracovní stanici vyžadován samostatný DDM.

Pokud je na datovém serveru k dispozici nová aktualizace, budou při spuštění ESI[tronic]

2.0 automaticky informovány všechny ostatní pracovní stanice, že nové aktualizace jsou k

dispozici a lze je nainstalovat. Na každé pracovní stanici se můžete samostatně

rozhodnout, zda má být nová aktualizace ESI[tronic] 2.0 nainstalována okamžitě nebo zda

má být instalace provedena později.

Od roku 2020 budou kromě hlavních aktualizací ESI[tronic] 2.0 distribuované i všechny

průběžné aktualizace také na všechny pracovní stanice prostřednictvím síťové instalace.

Všechny aktualizace budou staženy prostřednictvím DDM na jedno zařízení v dílně

(datový server), aby byla všechna zařízení aktuální. Tím se zmenší objem stahování

aktualizací ESI[tronic] 2.0 a znatelně se sníží pracovní zatížení v průběhu lokálních

instalací.

Nová síťová instalace prostřednictvím DDM podporuje uživatele v některých bodech,

například vytvořením potřebného oprávnění ke čtení pro pracovní stanice používané v síti.

Pro síťovou instalaci prostřednictvím DDM budou takováto oprávnění pro čtení vytvořena

automaticky a správci sítě je nemusí přidělovat ručně.

1.6 Síťová instalace ESI[tronic] 2.0 online přes DDM
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Pokud mají být na pracovní stanici použity jiné dílčí aplikace Bosch, jako je FSA /

CompacSoft Plus, musí být na pracovní stanici nainstalován také DDM. V tomto případě

musí být příslušná aplikace, například FSA / CompacSoft Plus, vybrána v části „Moje

smlouvy“ v DDM.

Důležitá poznámka: dílenská aplikace ESI[tronic] 2.0 tedy nesmí být v DDM vybrána,

protože jinak bude síťová instalace na této pracovní stanici změněna na standardní

instalaci a nebude již nadále aktualizována z datového serveru.

Dokument (návod) k tomuto tématu s pokyny a popisem postupu je k dispozici v

instalačním adresáři ESI.

Předpoklad pro síťovou instalaci ESI[tronic] 2.0: instalovaná nejnovější verze DDM

6.3 a ESI[tronic] 2.0 ve verzi 2020/1.

1.6 Síťová instalace ESI[tronic] 2.0 online přes DDM
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Od aktualizace 2019/3.07 nabízí ESI[tronic] možnost kódovat dodatečně namontované

tažné zařízení pro VW a Škoda. Zpočátku to bude platit pro vybraná vozidla s velkým

obsahem. Tuto funkci lze provést přímo z ESI[tronic] bez nutnosti použití přidruženého

portálu výrobce vozidla. V segmentu „Diagnostika“ pod záložkou „Oprava“ nebo ještě

rychleji „Servisní úkoly“ lze zvolit funkci pro spuštění požadovaného procesu kódování.

1.7 Přímé kódování tažného zařízení pomocí ESI[tronic] je nyní k 

dispozici také pro VW a Škoda
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V čem spočívá naše konkurenční výhoda:

►Proces kódování Bosch je vysoce automatizovaný. Pro kódování je třeba jen velmi

málo manuálních kroků.

►Řešení Bosch automaticky rozpozná, jaké řídicí jednotky jsou v každém vozidle

nainstalovány. Není vyžadováno žádné ruční zadávání parametrů mechanikem. To

výrazně snižuje pravděpodobnost chyb.

►Řešení Bosch zahrnuje pouze jeden testovací krok pro kódování tažného zařízení.

►U řešení Bosch jsou chybové kódy automaticky vymazány v příslušných řídicích

jednotkách během procesu kódování. Po kódování není nutné žádné ruční mazání.

Pro další zjednodušení práce uživatelů ESI[tronic], informuje software uživatele o 

situacích, kdy není podle výrobce vozidla vyžadováno kódování. To se týká například 

vozidel Honda a v dalších aktualizacích bude rozšířeno i na další použitelné značky. Tím 

se ušetří čas uživatele a zbytečné dohady.

Viz také článek „ Úspora času díky informacím o servisních úkolech bez kódování “.

ESI[tronic] dále nabízí možnosti kódování vozidel BMW, Mercedes-Benz a Opel

prostřednictvím příslušných portálů vozidel pomocí technologie PassThru.

1.7 Přímé kódování tažného zařízení pomocí ESI[tronic] je nyní k 

dispozici také pro VW a Škoda


