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Nově vyvinutá funkce ESI[tronic] 2.0 vyčte všechna data ujetých kilometrů

z různých řídicích jednotek vozidla.

Jediným kliknutím lze rychle a efektivně získat přehled všech informací 

o ujetých kilometrech uložených ve vozidle.

Tento přehled poskytuje uživateli důležité informace při hodnocení, zda se 

změnil počet najetých kilometrů vozidla.

Nová funkce ESI[tronic] 2.0 je vhodná pro širokou škálu použití, např. pro pojišťovny,

odborníky a odhadce při posuzování škod nebo přípravě odhadu, pro leasingové 

společnosti při vracení vozidel nebo také pro autosalony a autoservisy při 

obchodování s ojetými vozy.

1. Vyčtení počtu ujetých kilometrů
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1. Vyčtení počtu ujetých kilometrů
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2. Síťová instalace ESI[tronic] 2.0 online přes DDM

Od nové verze 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.

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.



AKTUALITY A NOVÉ FUNKCEESI[tronic] Info

6

2. Síťová instalace ESI[tronic] 2.0 online přes 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 od verze 2020/1.
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3. Nová funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesílání zpráv 

z měření e-mailem

Za pomoci nové funkce KTS 250 je možné odesílat e-mailem zprávy generované při 

diagnostice vozidla. Funkce odesílání e-mailů bude k dispozici v příští aktualizaci, která 

se očekává v květnu 2020.

Funkce odesílání e-mailů umožňuje uložit příjemce prostřednictvím pevného 

nastavení.

Dále lze upravit předmět a text zprávy. Vícenásobným výběrem je také možné připojit a 

odeslat několik zpráv v jednom e-mailu.

Nová funkce umožňuje odeslat dokumenty do počítače pro tisk protokolů (jako 

alternativu k tiskové službě) nebo v případě potřeby poslat protokoly z KTS 250 přímo 

zákazníkovi.

Pokyny:

Krok 1 – 3

Aby bylo možné odesílat protokoly přímo z KTS 250, je nutné nejprve zadat data e-

mailového serveru.

Zde lze trvale uložit adresy příjemců e-mailu..
Krok 1
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3. Nová funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesílání zpráv 

z měření e-mailem

Krok 2

Krok 3
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3. Nová funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesílání zpráv 

z měření e-mailem

Krok 4 – 5

Po vyvolání obrazovky hlášení k požadovanému vozidlu lze funkci odeslání e-mailu 

aktivovat dlouhým stisknutím vybraného protokolu.

Rychlým kliknutím na jiné protokoly budou přidány do stejného e-mailu.

Po výběru všech protokolů, které chcete odeslat, můžete stisknout pole „Odeslat e-

mail“. Zobrazí se maska s přehledem e-mailu s příjemcem, předmětem, příslušnou 

zprávou a přiloženými protokoly.

Kliknutím na "Odeslat" (Send) odešlete e-mail.

Step 4
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3. Nová funkce v KTS 250 od aktualizace 1.6: odesílání zpráv 

z měření e-mailem

Krok 5



AKTUALITY A NOVÉ FUNKCEESI[tronic] Info

11

4. Nová funkce v ESI[tronic] 2.0: reset blokace startu u vozidel Ford 

se systémem AdBlue

Od nejnovější aktualizace nabízí ESI [tronic] 2.0 novou funkci resetu zablokovaného 

startu u vozidel Ford s AdBlue.

V případě zcela prázdného zásobníku AdBlue brání elektronika vozidla dalším startům 

kvůli splnění certifikovaných charakteristik emisí výfukových plynů, které jsou 

vyžadovány zákonnými požadavky. Po doplnění musí být tato blokace nastartování v 

řídicí jednotce odstraněna pomocí speciální diagnostické funkce. Poté je vozidlo opět 

připraveno k běžnému použití.

Funkce je k dispozici v ESI[tronic] od průběžné aktualizace (Intermediate Update) 

2019/3.07.

Tuto funkci lze také použít k odstraňování problémů nebo oprav systému AdBlue.
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4. Nová funkce v ESI[tronic] 2.0: reset blokace startu u vozidel Ford 
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5. Známé závady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu případů!

Zákazníci ESI[tronic], kteří mají zakoupený informační segment „EBR - Známé 

závady“, mají nyní přístup k více než 1 000 000 skutečných případů / kombinací 

vozidel.

EBR poskytuje rychlá a přímá řešení známých chyb generovaná zkušeným autorským 

týmem společnosti Bosch a ověřená prostřednictvím odborných znalostí a zpětné 

vazby celosvětové diagnostické komunity Bosch. Závady s projevy hluku, případně 

chyby související se systémem, na které se softwarová diagnostika nevztahuje, lze 

rychle a efektivně posoudit a napravit.

Další výhodou EBR je to, že zachovává stále stejnou strukturu. To zákazníkům 

pomáhá, aby mohli najít rychleji cestu k cíli.

 Stížnosti

 Obecné podmínky

 Možné příčiny

 Náprava

90% dat je získáno z internetových fór za pomoci složitého algoritmu 

vyvinutého společností Bosch. Tým našich odborníků pak ověřuje údaje v 

souladu s vysokými standardy kvality Bosch. Následně vytvořená řešení šetří 

zákazníkům čas při odstraňování problémů například tím, že systém textového 

vyhledávání může prohledávat chybové kódy, příznaky i jednotlivé komponenty. Lze 

také vyhledat chyby bez uložených chybových kódů.  

Dalších 10% dat je získáváno prostřednictvím naší servisní linky, osobních zkušeností 

autorů, videí na YouTube a zpětné vazby z autoservisů prostřednictvím ESI[tronic].

Uživatelé EBR si mohou být jisti, že řešení jsou vždy k dispozici v ověřené podobě.
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5. Známé závady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu případů!

Funkce zpětné vazby na konci každého pokynu k opravě umožňuje 

zákazníkům ohodnotit jeho kvalitu udělením pozitivního nebo 

negativního hodnocení a komentářů. Toto vyhodnocení poté používají 

týmy odborníků Bosch k zajištění neustálého zlepšování EBR a k 

vytváření dalších kvalifikovaných případů.

Obzvláště užitečné je, že případy s nejlepším ohodnocením jsou v ESI[tronic] uvedeny 

na nejvyšších místech seznamu řešených závad. To zvýrazňuje případy, které 

uživatelé považují za nejužitečnější a které se vyskytují nejčastěji. To přináší další 

úsporu času.
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5. Známé závady (EBR): Prolomena hranice 1 milionu případů!

Jeden případ, který naši zákazníci považují za zvláště užitečný

Velmi úspěšný pokyn k opravě, který lze použít na různá vozidla BMW vyrobená v 

letech 2007 až 2016 a na více než 800 vozidel:

Tento případ EBR již obdržel 86 hodnocení. Tato hodnocení a přidané komentáře 

ukazují, že uživatelé považují uvedený případ EBR za velmi užitečný.

„Super!!! Na to bych nikdy nepřišel.“

„Závada byla nalezena podle popisu!“

„Děkuji, moc mi to pomohlo.“

„Tato stránka je jasná a přehledná.“


