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ONDERDELEN 
Trends in autonavigatie

Voor driekwart bestaat TeleAtlas van het samen-
stellen van digitale kaartgegevens, daarvan gaat
weer 60 tot 70 % naar fabrikanten. Bezitters van
een navigatiesysteem schaffen gemiddeld maar
om de twee jaar een nieuwe CD-ROM. Ze volgen
dus niet de beschikbaarheid van updates (die
één tot tweemaal per jaar uitkomen). Bij de
aanschaf van een CD-ROM gaat het niet eens
altijd om een update, soms betreft het een
ander gebied zoals het favoriete vakantieland of
een veelbezochte zakelijke bestemming.
Levering van CD-ROM’s aan consumenten is dus
geen zeer lucratieve business.
Er wordt wel een forse groei voorzien in de
vraag naar digitale kaartinformatie. Directeur
Rolv Eide van TeleAtlas Europe spreekt van 30
tot 40%. Dat is dan niet alleen voor in de auto,
maar een vertegenwoordiger van Blaupunkt
gaat niettemin uit van 11 % marktgroei per
jaar. Vandaar dat Blaupunkt zich bezighoudt
met navigatiesystemen en multimedia, zeker
nu de na-inbouwmarkt voor audio stagneert.
Nog niet heel veel consumenten bezitten een

navigatiesysteem, opmerkelijk is dat juist in de
Benelux de penetratiegraad relatief hoog blijkt.
Voor Europese begrippen althans, waar na
Duitsland de Benelux de tweede markt is. In
Japan is een navigatiesysteem al heel gewoon.

Off-board een opkomende markt
Enkele automerken zoals Audi, Fiat en Jaguar
komen al met apparatuur voor on line dien-
sten, waarmee ingebeld kan worden naar een
centrale die onder meer navigatiehulp biedt.
Dit wordt gezien als een snel opkomende ver-
nieuwing, zogenaamde off-board navigatie
waarbij via mobiele telefonie geografische
gegevens worden opgevraagd die nodig zijn om
een bepaalde reisroute te laten berekenen.
Altijd de meest actuele kaartinformatie, even-
tueel gecombineerd met verkeersinformatie.
Bijgewerkte CD’s en DVD’s met geografische
informatie zijn dan niet nodig, en in principe
is het goedkoper om alleen die informatie op
te vragen die echt nodig is voor de gewenste
route. Zij het dat de mobiele telefoonkosten
ook sterk kunnen oplopen, en grotere hoeveel-
heden informatie het best en snelst via nieuwe
systemen zoals nu i-mode of GPRS verzonden

Waar Blaupunkt nog geen haast maakt met de
overstap van CD-ROM naar de veel duurdere DVD
doet VDODayton dat wel in deze MS 5500, met
een handig bedacht systeem om de kosten
beperkt te houden.
Foto: VDO Dayton

Actueler, goedkoper en flexibeler

Navigatiesystemen 
in drie soorten
Van twee kanten horen we op een recente persbijeen-

komst hoe interessant de markt voor mobiele naviga-

tiesystemen is. Blaupunkt signaleert flinke groei in de

verkoop van autosystemen, die de marktverzadiging bij

autoradio’s kan compenseren. En producent van digitale

kaartinformatie TeleAtlas ziet steeds gevarieerder

gebruik van navigatiegegevens.
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Peter Fokker

De aanwijzingen op het kleine schermpje van een
PDA zijn vrij duidelijk. Dat moet ook. Een nadeel is
dat gesproken aanwijzingen slecht doorkomen,
daar een PDA niet direct gebouwd is op goede
geluidsweergave.

Zo kan het ook: routegeleiding via je PDA, met de
TomTom Navigator-programmatuur van Palm en
een relatief goedkope inbouwset, die als belang-
rijkste onderdeel een GPS-ontvanger omvat.

De beste verkoopkansen ziet Blaupunkt in appara-
tuur van de goedkopere klasse, zoals de nieuwe
DX-R52 radio/cd-combinatie waar het ruime radio-
display tevens als navigatiebeeldscherm dient.
Foto: Blaupunkt

board te klemmen, en een voedingskabel naar
de aansteker. Men wordt geacht zelf een PDA te
hebben, met die aanschaf erbij kost een naviga-
tiesysteem nog niet meer dan circa € 1000,-.
Groot voordeel is uiteraard dat de PDA voor
veel meer taken bruikbaar is, en dat dit
TomTom-systeem makkelijk meegenomen kan
worden naar een andere auto, of buiten de
auto gebruikt kan worden. Geografische gege-
vens heb je nog wel nodig, die zijn ook beschik-
baar als deelkaarten, om geheugenruimte in
de PDA te sparen. Vanaf juli zijn in de Benelux
en Frankrijk al 9000 sets over de toonbank
gegaan.
Directeur Harold Goddijn van Palmtop
Software verklaart waarom zijn TomTom
Navigator toe kan met alleen een GPS-antenne,
waar navigatiesystemen in auto’s gewoonlijk
ook een kompas en wielsensoren voor meting
van de gereden afstand gebruiken. “We zijn
dank verschuldigd aan Bill Clinton, die het
GPS-signaal liet ontdoen van de versleuteling
voor de hoogste meetnauwkeurigheid. Daarom
is GPS nu voor het gratis burgergebruik op vijf
meter nauwkeurig.” Dat was eerst veel minder
(50 tot 100 meter). GPS satellietnavigatie werd
opgezet voor de Amerikaanse strijdkrachten,
die het alleenrecht behielden op signalen voor
meer nauwkeurige positiebepaling.

Spraakgestuurde bediening
Behalve geografische informatie zet TeleAtlas
velerlei aanvullende informatie op zijn CD’s en
DVD’s, zo worden er speciale ViaMichelin vari-
anten gemaakt waar de rode en groene
Michelin-reisgidsen in verwerkt zijn. Het
nieuwste dat TeleAtlas nu toevoegt is gesynthe-
tiseerde spraakherkenning, zodat daarvoor
geschikte apparatuur een gesproken bestem-
ming in een bepaalde taal herkent. Het invoe-
ren van een bestemming wordt nog als lastig
ervaren, en het kan bij diverse apparaten niet
tijdens het rijden. Dat kan met spraaksturing
opgelost worden. Er zijn ook simpeler metho-
den, zo kan apparatuur van VDODayton uit de
weg met postcodes in plaats van complete
adressen. Aardig bij de TomTom Navigator is
dat deze een niet volledig juist gespelde plaats-
of straatnaam herleidt tot wat het zou moeten
zijn. ●

kunnen worden. Off-board navigatie kan lopen
via andere apparatuur dan specifieke autonavi-
gatiesystemen, de TomTom Navigator van
Palmtop Software is een voorbeeld.
Maar ook autosystemen kunnen het gebruiken.
Blaupunkt heeft daarvoor de TravelPilot DX-N
Online, doch die werkt nu alleen nog op proef
in Duitsland. Er is namelijk een centraal serv-
icepunt nodig, de website van Blaupunkt zelf.
Daar kun je een route naar het reisdoel laten
berekenen, die per SMS naar je mobiele tele-
foon komt welke aangesloten moet worden op
de TravelPilot en deze programmeert.

Wel of geen DVD?
Off-board navigatie is voor Blaupunkt reden
geen haast te maken met het uitbrengen van
navigatiesystemen op DVD in plaats van CD-
ROM werken. Weliswaar kan één DVD de kaart
van heel Europa bevatten, terwijl een CD
slechts één land dekt. Een DVD is ook aanzien-
lijk duurder, zo rond € 400,- tegen nog niet de
helft daarvan voor een CD. En het apparaat dat
DVD’s kan lezen is ook kostbaarder. Volgend
jaar zal pas een Blaupunkt-navigatiesysteem
met DVD verschijnen.
Nu al gebruiken diverse Japanse systemen een
DVD, of systemen die als optie bij auto’s te
bestellen zijn; bijvoorbeeld voor de Nissan
Primera en Audi A8. Recent presenteerde
VDODayton het MS 5500-systeem dat met DVD
werkt, en wel op een zeer fantasierijke wijze. Je
kunt er namelijk een C-IQ abonnement bij
nemen en krijgt dan steeds gratis de nieuwste
DVD’s toegestuurd. De clou is dat de gegevens
daarop versleuteld zijn. Via internet, een call-
center of het verkooppunt koopt men een tijde-
lijk of permanent recht om delen van die gege-
vens te decoderen. In de hoop dat dit op ter-
mijn goedkoper blijft dan de aanschaf van een
ongecodeerde DVD.
Het heeft ook betrekking op een andere trend
die zowel Blaupunkt als TeleAtlas signaleren.
De markt voor deze systemen vertoont een
tweedeling, in een ‘duur’ en een ‘goedkoop’
segment. De grote groei moet komen van een-
voudige apparatuur die niet meer dan € 1000,-
kost. De relatief simpele Blaupunkt DX-R 52
haalt dat niet, hij kost € 1299,- maar het geeft
aan dat de prijzen voor deze apparatuur steeds
verder dalen. Aan de andere kant is er de dure
apparatuur met multimediavoorzieningen,
telefoon, DVD en zo meer. De vraag daarnaar
daalt, tussen deze twee uitersten schijnt er
geen behoefte te zijn aan tussenvormen.

PDA-navigatie
De TomTom Navigator is zo’n goedkoop alter-
natief. Hetis feitelijk een softwarepakket voor
handheld computers die werken op het
systeem van Palm. Daarmee ben je er niet hele-
maal, de set die voor € 400,- aangeboden wordt
via grote winkelketens omvat ook een GPS-
antenne, een houder om een PDA op het dash-

Foto: Palm
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