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NIEUW: WABCO SD MANAGER
Met de nieuwe WABCO SD (Systeem Diagnose) Manager is het eenvoudiger te starten met trailer diagnose!
De software wordt met een simpele druk op de knop gestart en toont onmiddellijk een compleet overzicht van
de geïnstalleerde trailer programma’s. In de praktijk betekent dit een aanzienlijke tijdsbesparing!

Na het scan proces, toont de WABCO SD Manager een compleet overzicht van de geïnstalleerde programma’s
op de overenkomende diagnosepoort en een eerste statusweergave van het diagnosegeheugen.
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BESPAAR TIJD


Eenvoudige keuze van de juiste diagnosesoftware
Het is niet langer nodig handmatig te zoeken naar de benodigde diagnosesoftware – dit bespaart
de gebruiker waardevolle tijd. Het is aanzienlijk eenvoudiger te starten met diagnose, zeker voor
nieuwe gebruikers van de WABCO diagnosesoftware. En het is niet meer nodig verschillende
WABCO diagnosesoftware pakketten tegelijkertijd te starten, dankzij de WABCO SD Manager.



Diagnosegeheugen voorbeeld
Naast het overzicht van geïnstalleerde programma’s, toont de WABCO SD Manager ook de
berichtenstatus van het diagnosegeheugen van het geïnstalleerde WABCO programma. Het
voordeel voor de gebruiker is dat alleen de benodigde diagnosesoftware hoeft te worden geopend
voor programma’s waarvoor een bericht al wordt weergegeven in de WABCO SD Manager.
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WERKING
Na het selecteren van de diagnoseverbinding en de betreffende diagnosekabel, bepaalt de WABCO SD
Manager automatisch snel de diagnoseresultaten.

Voor de voertuigscan selecteert de gebruiker
slechts de aangesloten diagnoseverbinding
en de betreffende diagnosekabel.

VERKRIJGBAARHEID
De WABCO SD Manager kan direct worden gedownload via myWABCO. Het is een gratis onderdeel van het
trailer abonnement, maar kan ook worden aangeschaft als aparte download. Verdere verbeteringen van de
WABCO SD Manager worden op dit moment ontwikkeld; inclusief een automatische update service voor alle
WABCO systeemdiagnose programma’s en complete PIN administratie.
Installeer de WABCO SD Manager nu en profiteer van de nieuwe manier van diagnotiseren.
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Als u nog vragen heeft over de nieuwe WABCO SD Manager of WABCO systeemdiagnose, neem dan aub
contact op met uw WABCO partner voor meer informatie en advies.
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