
ESI[tronic] 2.0 Online
Novidades 2021 |  3

boschaftermarket.com

 Secure Diagnostic Access da Bosch
 RMI OE Data (Informação de Reparação e 

Manutenção dos fabricantes)
 Atualizações automáticas sem instalação



Acceso Diagnosis Segura (SDA) – a solução padronizada da Bosch para o acesso aos dados de diagnóstico protegidos dos veículos

Com o intuito de proteger o sistema eletrónico dos novos modelos de veículos, muitos fabricantes já estão a apostar em soluções 
individuais com várias condições e conceitos de acesso. Esta situação atualmente é um grande desafio técnico e administrativo, 
sobretudo para as oficinas independentes multimarca. 

Com a nova função Secure Diagnostic Access, abreviada por SDA, o software Bosch ESI[tronic] 2.0 Online apresenta-se como uma 
solução central, integrada e padronizada, permitindo aos utilizadores aceder sem complicações aos dados dos veículos já protegidos. 

Com a função SDA, o colaborador da oficina já não necessita de perder tempo a procurar informação nos diversos portais dos 
fabricantes, com registos e inscrições e opções de pagamento que podem variar. A função SDA concentra as soluções individuais dos 
fabricantes de veículos e é uma parte integrante do diagnóstico de ECU do software de diagnóstico ESI[tronic] 2.0 Online.

O acesso descomplicado aos dados protegidos das diversas marcas é possível através da identificação Bosch ID, que é composto por 
um nome de utilizador e uma palavra-passe. O colaborador da oficina obtém as credenciais, fazendo um registo único. O software 
ESI[tronic] 2.0 Online conduz o utilizador facilmente pelo processo de registo. Esta funcionalidade está disponível a partir da 
atualização 2021/3. 

Acceso Diagnosis Segura (SDA)
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ESI[tronic] 2.0 Online: Inscrição e registo Bosch ID para SDA



Acceso Diagnosis Segura (SDA)

Com a atualização 2021/3.02 e as atualizações seguintes, o utilizador pode realizar diagnósticos abrangentes nos veículos com acesso 
protegido da VW, Audi, Seat e Skoda. A cobertura SDA será alargada continuamente a outros fabricantes de veículos que, pouco a 
pouco, protegem os seus veículos contra o acesso não autorizado. A Bosch mantém estreitos contactos com os vários fabricantes de
veículos, para incluir em breve, soluções adicionais dos fabricantes no SDA.

O colaborador da oficina não só poderá utilizar a identificação Bosch (Bosch ID) pessoal para aceder aos conteúdos de diagnóstico 
protegidos, no âmbito do ESI[tronic] 2.0 Online, mas também para inúmeras outras aplicações Bosch, tanto para fins profissionais 
como para fins privados, por ex. para a sua bicicleta elétrica ou aplicações domésticas inteligentes. 

Durante o processo de registo único poderá ser necessário, além da criação de uma identificação Bosch, também uma identificação do 
utilizador online. Para esse efeito e  da mesma forma como acontece ao abrir uma conta bancária online, uma identificação online por 
meio de um documento de identificação por parte de um prestador de serviços externo. 

A oficina com SDA não precisará de se preocupar com a faturação e os custos. O SDA oferece praticamente uma taxa fixa. Os custos 
para a utilização dos dados de diagnóstico protegidos já estão incluídos na taxa de licença para o diagnóstico de ECU (SD).

Sem o acesso às funções de diagnóstico protegidas, a oficina já só pode realizar em muitos casos diagnóstico simples, tais como a 
leitura de códigos de erro nos veículos dos clientes. Os trabalhos de diagnóstico avançados, tais como a calibração dos sistemas de 
assistência ao condutor, já não são possíveis. O apagar da indicação do serviço de manutenção, poderá talvez já não ser possível. Com 
o acesso centralizado aos conteúdos de diagnóstico protegido de vários fabricantes, através do SDA, a oficina assegura a sua 
competitividade, uma vez que poderá continuar a realizar trabalhos abrangentes de diagnóstico em vários veículos, de forma eficiente 
e com poupança de tempo.



Acceso Diagnosis Segura (SDA)

O pré-requisito para utilizar o SDA é, além de ter uma licença válida para o diagnóstico de ECU (SD), uma ligação estável à Internet e um 
aparelho de diagnóstico da geração KTS atual da Bosch, por ex.: KTS 560, KTS 590, KTS 350 ou KTS 250.

Resumo das vantagens do Secure Diagnostic Access (SDA) da Bosch

 Acesso mais rápido e mais fácil aos dados de diagnóstico protegidos dos veículos através do Secure Diagnostic Access
 O Secure Diagnostic Access concentra as várias soluções individuais dos fabricantes de veículos protegidos
 Assegura a competitividade das oficinas independentes multimarca, graças à gestão eficiente dos custos e do tempo que é alcançada 

com esta nova função.



Integração dos dados de reparação e manutenção 
provenientes das fontes dos fabricantes

As oficinas de automóveis enfrentam, cada vez mais, processos de manutenção e reparação complexos, tais 
como por ex. reparações nos sistemas elétricos, calibrações dos sistemas de assistência ao condutor, ou a 
substituição de componentes individuais. 

Para permitir melhorar as informações de reparação e manutenção no ESI[tronic] 2.0 Online,  foi revisto o 
conceito da elaboração dos dados com base num regulamento da UE válido.

A Bosch já oferece aos seus utilizadores, desde a atualização online decorrida em maio deste ano, 
informações dos fabricantes originais, tais como informações sobre a posição dos componentes, instruções 
de desmontagem e montagem, ilustrações em 3D, assim como fotos dos componentes e atribuições aos 
respetivos tipos dos veículos. No futuro também serão integrados os esquemas de ligações elétricas, com 
base nos fabricantes.

As informações provenientes do fabricante, incluem neste momento, as marcas Mercedes-Benz, BMW, Fiat e 
Ford. Ao longo do ano irá decorrer, passo a passo, o alargamento dos conteúdos e das marcas.
A Bosch combina, assim, os detalhes profundos, contidos no software de diagnóstico, com as informações 
de reparação e manutenção provenientes dos fabricantes. 



Integração dos dados de reparação e manutenção 
provenientes das fontes dos fabricantes (MB 6340)



Integração dos dados de reparação e manutenção 
provenientes das fontes dos fabricantes (FOR 5482)



Integração dos dados de reparação e manutenção 
provenientes das fontes dos fabricantes (BMW 1453)



Atualizações automáticas sem instalação

A partir de 2022, irá ser ainda mais fácil atualizar o seu aparelho de diagnóstico com ESI[tronic] 2.0 Online.

Para poupar o tempo com a descarga e espaço no disco rígido, a descarga do ESI[tronic] 2.0 Online irá incluir exclusivamente o diagnóstico 
de ECU (Infoart SD).
Todas as outras informações, tais como manuais (SIS), manutenção (M), esquemas de elétricos (P), erros conhecidos (EBR), equipamento 
(A), peças de reposição para veículos a gasóleo e elétricos (D, E), instruções para a reparação de componentes (K) e valores de trabalho (B) 
estarão disponíveis em modo online, e já não terão de ser descarregadas e instaladas. Apenas precisará de uma ligação à Internet, podendo 
aceder sempre, automaticamente, às informações atualizadas.
Atualmente, esses conteúdos ainda são descarregados por completo e instalados localmente, para permitir a utilização em modo offline. 
Esta função não vai estar disponível a partir do ano 2022.

Resumo de todas as vantagens do ESI[tronic] 2.0 Online:
• Poupança de tempo, graças a uma instalação simples e rápida
• Requer pouco espaço de memória, graças ao volume de download reduzido
• Tempos de descarga mínimos, mesmo com a descarga de dados reduzidos: ESI[tronic] 2.0 Online utiliza uma base de dados inteligente 
e um servidor de dados otimizado e de elevado desempenho, para permitir que os documentos sejam descarregados em poucos segundos
• Atualizações automáticas todos os meses, da maior parte das informações sem qualquer instalação
• Acesso direto a todos os documentos através da nova função de pesquisa, mediante textos livres, códigos de erro e componentes
• O diagnóstico de ECU (SD) é sempre instalado localmente, e também pode ser utilizado sem ligação à Internet

O modo online já pode ser utilizado por todos os clientes do ESI[tronic]-2.0 desde 2018. 
Ative o modo online ainda hoje com um clique!



Função ‘Zoom’ em modo online

Até agora era possível aumentar ou reduzir os conteúdos, tais como textos e imagens, em modo online, com 
a ajuda da tecla ctrl e a roda scroll do rato.
Recebemos informações de que o rato, com roda scroll, nem sempre está disponível, e por essa razão, não é 
possível aumentar ou reduzir os conteúdos.
Realizamos o desenvolvimento contínuo do ESI[tronic] 2.0 Online, com base no feedback dos nossos 
utilizadores. Queremos agradecer o feedback recebido dos nossos clientes.

A partir de agora, também poderá aumentar e reduzir os conteúdos facilmente com a ajuda da tecla ctrl, e da 
tecla +/- - no seu teclado. Já não é necessário um rato com roda scroll.
Quem tiver à sua disposição um rato com roda scroll, poderá continuar a usá-lo para aumentar ou reduzir os 
conteúdos.



SD TTM

A iniciativa para disponibilizar a cobertura do sistema de 
veículos totalmente novos continua. 

Os seguintes modelos de veículos foram desenvolvidos 
antes, ou seja, poucas semanas antes da introdução no 
mercado, e estão disponíveis agora no ESI[tronic] 2.0 
Online:

► Hyundai Kona (OS_HEV) (código RB: HYU0103321, 
HYU0103322, HYU0103415), Introdução no mercado: 
Abril 2021

► Toyota Yaris Cross (código RB: TOY114501 / 
TOY114504 / TOY114507 / TOY114509), Introdução de 
mercado: Setembro 2021 

Em foco estão particularmente os sistemas e as 
funcionalidades relacionadas com as tarefas mais 
importantes de serviço e reparações num novo veículo. 
A respetiva cobertura do veículo poderá ser obtida através 
das atualizações principais e intermédias habituais. 

Cobertura para
veículos totalmente novos



Cobertura SD de sistemas de alta voltagem Mercedes 
Benz

Cobertura de diagnóstico abrangente para veículos elétricos e híbridos da Mercedes-Benz

Com a atualização 2021/3, os utilizadores do ESI[tronic]-2.0-Online obtêm a respetiva cobertura de diagnóstico para todos os sistemas de 
alta voltagem, que a Mercedes-Benz tem atualmente em série.

Isso também se aplica, por exemplo, aos modelos EQC, eSprinter, eVito.

Além disso, a Bosch não apenas disponibiliza a cobertura de diagnóstico para os sistemas de voltagem relevantes, mas oferece também 
uma cobertura de diagnóstico abrangente para os outros sistemas, aptos para o diagnóstico, nestes modelos de veículos.

Os utilizadores do ESI[tronic]-2.0-Online necessitam, para esse efeito, apenas de uma licença válida para as unidades de comando (SD). 
Os utilizadores do ESI[tronic]-2.0-Online poderão obter a atualização, de forma habitual, através do Diagnostic Download Manager (DDM).



Instruções passo a passo FCA e 
Renault/Dacia SGW

Instruções passo a passo para a aplicação das soluções 
individuais para o diagnóstico de veículos seguro da FCA e 
Renault/ Dacia

Para proteger a parte eletrónica dos veículos contra o acesso 
não autorizado, as marcas Fiat Chrysler, assim como Renault e 
Dacia, entre outras, já introduziram soluções individuais. 
Essas soluções são suportadas pelo ESI[tronic] 2.0 Online e 
podem ser utilizadas pelos utilizadores para realizar 
diagnósticos completos nos veículos que possuem um sistema 
eletrónico protegido.

Para o apoio e simplificação adicional, os utilizadores do 
ESI[tronic]-2.0-Online, poderão encontrar agora, relativamente 
aos veículos da FCA e Renault/Dacia protegidos, na respetiva 
janela de indicações, instruções que conduzem o utilizador, 
passo a passo, pelo processo de registo no portal do 
fabricante do veículo, ou seja, pelo processo de ativação. As 
instruções também estão disponíveis no menu principal 
Configurações do utilizador  Logins fabricantes.



Instruções passo a passo FCA e 
Renault/Dacia SGW
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Renault/Dacia SGW
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