
Všechny informace vždy po ruce 
Aplikace Bosch iCenter vám umožní neustálý přístup k aktuálním informacím ze světa Bosch pomocí mobilních zařízení (tablety, 
chytré telefony). Shromáždí  důležité informace na jednom místě: Magazín Formule Bosch, prodejní akce, infogramy, produktové 
brožury, ale třeba i přehled školení či produktová videa. Umožní vám využívat mnoho nových interaktivních funkcí, které vám 
pomohou lépe pochopit prezentovaná témata. To vše zdarma, na jedné adrese a kdykoli k dispozici i bez připojení k internetu.

2.)  Do záložky vpravo nahoře zadejte 

„icenter cz“ a z rozbalovacího menu 

zvolte „icenter cz/sk“

3.)  Po instalaci aplikace se na ploše zobrazí 
ikona aplikace

1.) Na iPadu spusťte App Store

4.)  Po spuštění se vám zobrazí 6 ikon pro 
výběr vámi požadovaných nformací. 
Po stažení dat lze zahájit prohlížení 
a čtení a využívat všechny multimediální 
funkce

5.)  Pro snadnou orientaci je v každém 
dokumentu obsažena stránka 
s vysvětlivkami použitých ikon a tlačítek

Druhou možností rychlé instalace je 
použití QR kódu

2.)  V Obchod play zadejte 
do vyhledávání Bosch iCenter 
a po nalezení aplikace ji 
nainstalujte

4.)  Po spuštění se vám zobrazí 
6 ikon pro výběr vámi 
požadovaných informací. 
Po stažení dat lze zahájit 
prohlížení a čtení a využívat 
všechny multimediální funkce

5.)  Pro snadnou orientaci je v každém dokumentu 
obsažena stránka s vysvětlivkami použitých 
ikon a tlačítek

Druhou možností rychlé instalace je 
použití QR kódu

3.)  Po instalaci aplikace se na ploše zobrazí 
ikona aplikace

1.) Na zařízení spusťte Google Play
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Aplikace Bosch iCenter pro tablety iPad Aplikace Bosch iCenter pro Android

Bosch iCenter
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Aplikace iCenter Bosch je určena výhradně pro tablety a některé chytré telefony. Časopis Formule Bosch a některé katalogy je ale 
možné prohlížet také na PC pomocí aplikace Publero a je určena pro skoro všechny typy PC, tabletů a chytrých telefonů, informace jsou 
zobrazovány ze souborů typu .pdf. Aplikace Publero na PC může využívat i některé multimediální prvky. 

Možnosti zobrazení na PC - systém Publero 

Do vyhledávacího formuláře stačí zadat Bosch a vybrat 
si z nabízených titulů nebo jen potvrdit vyhledávání pro 
zobrazení všech titulů v nabídce.

V nabídce všech titulů zvolíme námi hledaný titul...

... a zobrazí se nám nabídka s aktuálním číslem ke čtení 
a také nabídka předchozích vydání. Zvolíme číst aktuální 
číslo...

... a již můžeme číst.

Přejděte na internetovou stránku www.publero.cz

Bosch iCenter

Druhou možností je načtení QR kódu, který 
nás odkáže přímo na výběr titulů Bosch
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Bosch iCenter

Vyplňte požadované údaje:

1.) e-mail

2.) uživatelské heslo a jeho potvrzení

3.) souhlas s podmínkami používání

Po úspěšné registraci můžete přes vyhledávácí formulář 
v pravé horní části nalézt hledaný titul Bosch

Vytvoření uživatelské knihovny:

Na internetových stránkách www.publero.cz se zdarma 
zaregistrujte a to buďto:

1.) Pomocí průvodce Jsem tady poprvé

2.) Nový uživatel vpravo nahoře

1.2. 2.

1.

Do vyhledávacího formuláře stačí zadat Bosch a vybrat 
si z nabízených titulů nebo jen potvrdit vyhledávání pro 
zobrazení všech titulů v nabídce.

V nabídce všech titulů zvolíme námi hledaný titul...

... a zobrazí se nám nabídka s aktuálním číslem ke čtení 
a také nabídka předchozích vydání. Zvolíme číst aktuální 
číslo...

... a již můžeme číst.


