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Společnost Volvo Car Group se připojila ke koalici
Open Automotive Alliance
Automobilka Volvo Cars rozšíří možnosti příští generace svých vozů
o systém Android Auto
Automobilka Volvo Car Group se spojila s Open Automotive Alliance, aby mohla prostřednictvím nového
přelomového uživatelského rozhraní nabídnout svým zákazníkům také platformu smartphonů Android.
Tento krok svedl dohromady jednu z nejprogresivnějších automobilek se společností Google, která stojí za
celosvětově populární platformou pro smartphony.
Integrací platformy Android Auto™ dojde k pozvednutí jízdního zážitku ve vozech Volvo na ještě vyšší
úroveň. Android Auto přináší funkce a služby, jež jsou důvěrně známy všem uživatelům smartphonů a
tabletů s operačním systémem Android, přímo do středové konzole, kde budou zobrazeny na velkém
dotykovém displeji Volvo Cars.
„Díky přístupu společnosti Google, která se soustředí především na uživatele a na využívání technologií
zpříjemňujících lidem jejich každodenní životy, představuje řešení Android Auto zdokonalení jízdního
zážitku v automobilech Volvo,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson.
Na základě interakce platformy Android Auto a zbrusu nového uživatelského rozhraní automobilky Volvo
Cars dochází také k proměně vzhledu a atmosféry interiéru příslušných vozů švédské značky. Pro nové
interiéry Volvo budou charakteristickými znaky jednoduchost a funkčnost ve vysoce moderním provedení.
„Pracovali jsme tvrdě, abychom zákazníkům zajistili zážitek, který si budou jako uživatelé systému Android
Auto moci skutečně užívat. Naši zákazníci si nyní budou při práci se svými mobilními zařízeními
vychutnávat nebývalou plynulost a dostupnost – digitální ekosystém, jejž mohou ve svých vozech využívat
již nyní v podobě online služeb a aplikací, tím bude kompletní,“ dodává Håkan Samuelsson.
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Android Auto bude poskytovat přístup ke službám, jako jsou vyhledávač Google Search, mapy Google
Maps, přehrávání hudby Google Play Music, a také ke speciálně přizpůsobeným aplikacím třetích stran, jaké
představuje například služba Spotify. Všechny aplikace mobilního telefonu bude možné ovládat
prostřednictvím hlasu, ovládacích prvků na volantu nebo dotykového displeje, díky čemuž bude interakce s
platformou Android Auto bezpečná a jednoduchá.
Na výšku uložený dotykový displej automobilky Volvo Cars nabízí uživatelům výhodu v podobě možnosti
zobrazení obsahu Volvo Cars i Android Auto naráz, čímž odpadá nutnost přepínání mezi rozhraním
palubního systému a telefonu Android.
„Uživatelé smartphonů Android se budou v novém Volvu cítit jako doma. Vytvořili jsme kompletně nové
uživatelské rozhraní, které díky velkému, na výšku orientovanému dotykovému displeji zvedne interakci s
mobilním přístrojem ve voze zase o stupeň výš. To vše bude spojeno s očividnými bezpečnostními
výhodami plynoucími z vyspělého systému hlasového ovládání společnosti Google, které dělá z platformy
Android Auto dokonalého partnera pro Volvo,“ vysvětluje Håkan Samuelsson.
Platforma Android Auto bude dostupná pro všechny nové vozy Volvo postavené na základě nové modulární
architektury (SPA). Jako první bude použita u nové generace Volva XC90, která bude poprvé veřejně
představena na letošním autosalonu v Paříži.
Všechny nové modely automobilky Volvo Cars postavené na nové modulární platformě budou vybaveny
také systémem Apple CarPlay™. Díky této součinnosti budou mít řidiči vozů Volvo možnost připojit přímo k
vozu smartphony s nejběžněji využívanými operačními systémy a ovládat je prostřednictvím palubního
dotykového displeje.

Poznámka pro redakci:
Open Automotive Alliance představuje globální spojenectví předních značek v oblasti technologií a
automobilového průmyslu, které se zavázaly zavést do vozů platformu Android.
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