Volvo Auto Czech
Public Relations
V Oblouku 731
252 42 Průhonice
Tel.: +420 296 787 111
Fax: +420 296 787 222
www.volvocars.cz

Tisková zpráva
Vydala
Datum vydání

Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz
7. 1. 2014

Cloudové řešení společnosti Volvo Cars nabízí totální
konektivitu
S uvedením systému Sensus Connect představuje společnost Volvo
Car Group zdokonalená řešení palubního systému Infotainment a
navigačního systému. Volvo nyní nabízí svým zákazníkům možnost
užívat si plnou konektivitu svého automobilu. Služby založené na
principu cloudu umožňují všem řidičům přímo ze svého vozu najít a
zaplatit parkovací místo, objevovat nové restaurace v místě cíle,
jednoduše streamovat svou oblíbenou hudbu a mnohem více.
„Technologie by měly usnadňovat život. Proto jsme při vytváření systému Sensus Connect pozorně
naslouchali požadavkům našich zákazníků. Není to o nabídce tisíců aplikací; jde o to, dát vám přesně to, co
potřebujete, ještě předtím, než vůbec zjistíte, že to potřebujete,“ shrnuje základní myšlenku David Holeček,
manažer značky pro konektivitu ve společnosti Volvo Cars.
Zbrusu nové funkce automobilu vnášejí nový rozměr do všech aspektů cestování. Zákazník si mimo
možnosti zpříjemnit si cestu poslechem desítek tisíc rozhlasových stanic může také prostřednictvím
dálkového startování motoru přes mobilní telefon před nastoupením nechat ohřát nebo naopak ochladit
interiér na požadovanou teplotu. Dále je zde navigační systém, který kromě zadání cílové polohy přes mobil
a získání potřebných informací o dané lokalitě z Wikipedie dovoluje také vyhledat parkovací místo v cíli
cesty a současně za parkování i zaplatit. Aplikace Park&Pay, kterou společnost Volvo Cars nabízí jako první
na světě, je založena na komunikaci vůz–infrastruktura a otevírá cestu novým možnostem, kdy bude
automobil schopen „komunikovat“ se svým okolím.
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Společnost Volvo Cars je jednou z několika málo automobilek, které nabízejí tzv. cloudová řešení služeb a
aplikací pro online vozidla. Řešení Volvo, které se může pochlubit vzhledem a atmosférou značky,
umožňuje prostřednictvím vzdáleného přístupu kdykoliv aktualizovat obsah systému.
„Naším cílem bylo vytvořit zábavný, jednoduše koncipovaný a intuitivní systém pro každého. Protože
nevidíme žádný smysl ve vybavení vozu technologiemi, které budou za chvíli překonány, soustředíme se
především na poskytnutí nejlepšího možného zážitku, jejž bude možné snadno pozvednout na novou
úroveň. Aktualizace našich aplikací na principu cloudu je opravdu jednoduchá. Systém Sensus nabízí
optimální kombinaci vstupních/výstupních metod, přičemž umožňuje řidiči proměnit celý vůz ve Wi-Fi
hotspot pro všechna zařízení podporující připojení k internetu,“ vysvětluje David Holeček.
Díky pečlivému výběru partnerů, jakými jsou například Ericsson, HERE, Yelp, Glympse, kteří představují
špičky ve svých oborech, a poskytovatelů parkovacích služeb, se Volvo může soustředit na to, co umí
nejlépe: zprostředkovat svým zákazníkům bezpečnou, pohodlnou a co nejpříjemnější jízdu.
„Řidič si nyní může prostřednictvím vysoce kvalitního systému reproduktorů jednoduše vychutnávat svou
oblíbenou hudbu z různých zdrojů nebo si nechat systémem ve voze přečíst své textové zprávy, aniž by byl
nucen pustit volant,“ pokračuje David Holeček.
„Představte si vůz, který vám nejen oznámí, že nastal čas objednat se do servisu, ale zároveň rovnou
navrhne termín návštěvy servisu. To je však jen první krok k plné integraci služeb autorizovaného dealera
do digitálního palubního systému, který bude v budoucnu nabízet ještě více služeb. Řekněte sbohem
drahým nebo zastaralým mapám, součástí našeho navigačního systému Sensus jsou mapové aktualizace
po celou dobu životnosti automobilu. Skutečně neexistuje žádný důvod, proč by to mělo být složitější.“
Zdokonalený systém Sensus Connect nabízí bohatý výběr aplikací fungujících na základě cloudu, které jsou
navrženy, aby vám maximálně usnadnily cestování ve vašem voze.
„Dvě z mých oblíbených výhod nového systému Sensus Connect jsou Glympse, aplikace umožňující sdílet
aktuální polohu s ostatními, jimž se zobrazí na jejich mobilních telefonech (což je perfektní funkce pro srazy
na neznámém místě nebo pro návštěvu přátel v jejich novém domě), a pak také fakt, že lze vůz využívat
jako Wi-Fi hotspot pro všechna online zařízení, která díky integrované střešní anténě získají nejlepší možný
příjem signálu,“ říká na závěr David Holeček.
Systém Sensus Connect je zde, aby uspokojil potřeby řidiče ve chvíli, kdy je to třeba. Aby usnadnil a
zpříjemnil životy zákazníků společnosti Volvo Cars bez kompromisů v oblasti bezpečnosti a komfortu.
Poznámky redaktora:
Zdokonalený systém Sensus Connect bude dostupný pro všechny nové modely Volvo od května 2014.
Majitelům, jejichž vozy jsou vybaveny stávající verzí Sensus Connect, bude nabídnuta aktualizace
jejich systému.
Řešení Volvo Sensus 2014 bude mimo jiné zahrnovat následující funkce:



ZÁBAVA
100 000 celosvětových rozhlasových stanic zprostředkovaných službou TuneIn;
Rdio – služba zajišťující streamování hudby;
Stitcher – rozhlasové pořady a podcasty dle vlastního výběru;
poskytovatelé regionálních audio knih
NAVIGACE
o zdokonalený navigační systém se 3D grafikou a aktualizacemi mapového systému po
celou dobu životnosti vozu;
o Park&Pay – umožňuje najít vhodné parkovací místo a zaplatit za parkování přímo z vozu;
o Yelp – umožňuje najít požadovanou místní službu, např. restauraci, a přečíst si o ní
recenze;
o Glympse – dynamické sdílení aktuální polohy;
o Send to Car – slouží pro vyhledání požadované polohy prostřednictvím mobilního telefonu
a k jejímu následnému odeslání do navigačního systému vašeho vozu;
o Wikipedia – poskytuje informace o místních zajímavostech;
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o Baidu – čínský vyhledávač.
ROZHRANÍ
o nový vzhled rozhraní HMI (člověk–stroj) s jednotným grafickým režimem pro středový
displej a digitální displej přístrojové desky;
o hlasové ovládání a systém převodu textu na řeč.
KONEKTIVITA
o integrovaná střešní anténa a vestavěný 3G modem;
o Wi-Fi hotspot pro celý vůz;
o sdílení internetového připojení smartphonu (Wi-Fi a Bluetooth);
o Bluetooth audio streaming a hands-free telefonování.
SLUŽBY
o aplikace pro smartphony – slouží pro propojení vašeho telefonu s vozem;
o dálkové startování motoru – aplikace umožňující zahřát nebo ochladit interiér auta ještě
před nastoupením;
o online objednání servisu.
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