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Med TEXA APP´en vil din IDC5 aldrig blive
gammel. Verdens top databaser og de fleste avancerede funktioner er tilgængelig
nu - eller snart!
TEXA har været synonym med innovation i bilindustrien i 25 år. Fast besluttet på at opretholde og kontinuerligt forbedre dette misundelsesværdige ry, har TEXA nu gjort mekanikerens arbejde lettere end nogensinde.
TEXA har introduceret et helt nyt koncept inden for diagnostisk support i form af TEXA App´ens virtuelle butik
og adgang til verdensklasse databaser fra TEXA og deres partnere.
Dette nye tiltag er designet til dramatisk at reducere køretøjets reparations- og servicetid ved at lade dig
tilpasse dit TEXA værktøj, som du ønsker det, således at vigtige og ajourførte informationer altid er lige ved
hånden. TEXA har også omskrevet sin software for at gøre det lettere at skræddersy til dine egne faglige
behov og samtidig opretholde den samme hastighed, enkelhed og professionalisme, som TEXA altid har
været kendt for. Med ganske få klik kan du købe TEXA Apps specielt fremstillet til værkstedsbrug men også
individuelle moduler fra førende databaser som Autodata og Autronica, som indeholder reparationsmanualer,
teknisk information, vedligeholdelses- og reparationsdata o.m.m.
Dette betyder, at du nu kan tilpasse IDC5 softwaren til at modsvare behovene i din virksomhed, ligesom et
“skræddersyet jakkesæt“. Du kan også modtage alle opdateringer, som er relevante for dine egne diagnostiske procedurer, når nyt indhold bliver tilgængeligt.

TEXA APP:
Den nye måde at tilpasse din diagnose

RH+ (Remote Help plus)
En helt ny idé til mekanikeren. Denne App yder support og adgang til en bred vifte af specialfunktioner, selv for nye køretøjsmodeller, og inkluderer funktioner, som normalt ikke er
tilgængelige i multibrand diagnosetestere. Denne innovative App lader dig udføre særlige
indstillings- og programmeringsprocedurer, idet den gør brug af biltekniske eksperters knowhow. Når du kontakter TEXA CALL-CENTERET, vil en TEXA specialist kunne få adgang til din
tester og via fjernstyring arbejde sammen med dig i dit værksted!
LØBENDE KURSER
Denne App giver dig adgang til en særlig ”Kursus- & forsikrings-” pakke, der inkluderer et
årligt træningskursus i de nyeste køretøjsteknologier og en forsikringspolice til at sikre dig
mod potentielle risici, som måtte stamme fra dine reparationer af de nyeste, hurtigtvoksende
smart-systemer.
INSTRUMENTBRÆT (BIL, LASTBIL, OHW)
INSTRUMENTBRÆT er den innovative funktion, som lader dig se køretøjstekniske parametre,
idet der bruges ekstremt intuitiv og attraktiv grafik, som gengiver køretøjets instrumentbræt,
de mekaniske komponenter og driftslogik i det valgte system.
DOBBELT PROGRAMFUNKTION
DOBBELT PROGRAMFUNKTION er den innovative funktion, som lader dig tilslutte og se to forskellige interfaces samtidig: f.eks. kan selvdiagnose udføres på en komponent, mens signalet
undersøges med et oscilloskop. Med denne applikation yder TEXA en mere udførlig visning
under køretøjets test og diagnosticering.
LPG - CNG SYSTEMER
LPG - CNG SYSTEMER er App´en, som tillader dig at diagnosticere LPG - CNG systemer
installeret på brugte køretøjer (eftermarked). Denne App tillader dig at arbejde på et stort
antal køretøjer af forskellige mærker og modeller, som har et LPG - CNG system installeret.
SUPERBILER
SUPERBIL er TEXAs diagnosesoftware dedikeret til sportsvogne og stor-motorers luksusbiler
i mærker som f.eks. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Morgan, Pagani, Porsche, og som giver
adgang til hundreder af forskellige diagnostiske kombinationer.
PROGRAMMERING AF NØGLE/FJERNBETJENING
Gennem denne App kan du hurtigt få adgang til køretøjets funktioner for selvdiagnose for at
programmere styreenheder for nøgler, fjernbetjening og startspærre i tilfælde af funktionssvigt, eller hvis de skal udskiftes.

DPF REGENERERING
Denne App giver dig mulighed for at udføre en tvungen regenerering af partikelfilteret, i
overensstemmelse med forskrifter mod forurening. Det er en meget vigtig proces i køretøjer,
særligt i de tilfælde hvor spontan regenerering ikke er mulig, f.eks. under bestemte kørselsforhold eller hvis køretøjet hovedsageligt bruges til bykørsel.
ELEKTRISKE KØRETØJER
App´en ELEKTRISKE KØRETØJER giver hurtigt adgang til alle de særlige funktioner eller aktiveringer, der giver mulighed for analyse af problemer eller handlinger i elmotoren og i køretøjets ladesystem.
PROGRAMMERING AF TRANSPORTFUNKTION
Når de nyligt producerede køretøjer leveres til forhandlerne, har de mange funktioner, som
er deaktiveret, f.eks. radio, centrallåsesystem og andre tjenester. Gennem denne App kan du
hurtigt aktivere alle køretøjets funktioner ved at ændre status fra “Fabrikstilstand“ til “Kundetilstand“.
DRIVER ASSISTENT SYSTEMER
Takket være denne App får du direkte adgang til adaptions- og programmeringsfunktioner,
som er linket til kontrolenheder. Det gælder f.eks. kalibrering og programmering af for/bag
videokameraer, som eksempelvis er nødvendig, når man udskifter rude eller reparerer køretøjet efter en kollision, kalibrering af parkeringssensorer for/bag for at bevare systemet helt
effektivt, og programmering af kontrolenheder, der styrer vognbaneassistenten.
TEKNISKE KURSER
Den dedikerede TEXAEDU afdeling tilbyder en række kurser på forskellige niveauer; fra introduktionskurser i brugen af værktøj til mere specifikke kurser for professionelle, som har behov
for mere specifikke systemkurser. EDU App´en er applikationen, som er forbeholdt tekniske
kurser, som altid holder dig opdateret på de seneste nyheder og tilgængelige kursusdatoer
og steder.
KOMPONENTBLADE TIL SELVDIAGNOSE
“Komponentblade til selvdiagnose“ er App´en designet af TEXA, som giver teknikeren specifik
teknisk information, hvad angår de mest komplekse komponenter i køretøjets systemer, idet
den yder et væsentligt grundlag for diagnose af selve komponenten.
PROGRAMMERING AF VAG AIRBAG
PROGRAMMERING AF VAG AIRBAG er TEXAs innovative App til hurtig og præcis beregning
af, hvilke koder du behøver for at programmere en ny airbag kontrolenhed i VAG-gruppen. Du
skal blot indtaste kontrolenhedens kode, som står på pakken, for at modtage den 5-cifrede
programmeringskode, du behøver til monteringen.
Og meget mere!
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