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Omdat BMW een groot aandeel zakelijke gebrui-
kers onder zijn klanten heeft, ligt voor de hand
dat gebruik van e-mail in de auto een welkome
mogelijkheid zal zijn. Zeker omdat de snelle op-
komst van smartphones e-mailtoegang onder-
weg vanzelfsprekend maakt. Daarvoor brengt
BMW Bluetooth-functionaliteit in de auto, om
draadloos met moderne telefoons contact te leg-
gen. Maar ook wordt e-mail in ConnectedDrive
opgenomen, dat met de ingebouwde simkaart
van de auto vanzelf bij aanvang van de rit via in-
ternet inlogt bij uw mailserver.
Maar wat kun je ermee achter het stuur? Hiervoor
werkt BMW aan een voorlees- en dicteerhulp.
Text-to-speech omzetting dus. Voorlezen van een
mail is al niet zo bijzonder meer, maar ook schrij-
ven wordt mogelijk zonder het stuur los te laten
of de blik van de weg af te nemen. Dicteren gaat
via de ConnectedDrive-centrale, waar de omzet-
ting van gesproken naar geschreven tekst plaats-
vindt. De geschreven tekst wordt teruggeseind
naar de auto, op dit moment is 15 seconden in-

spreektijd per keer mogelijk. Het is daarna even
wachten op de omzetting in de centrale. Voor de
toekomst wordt gewerkt aan ‘streaming’ dicteren,
direct tijdens het spreken verzenden en ontvan-
gen.
Een andere mogelijkheid is een aanraakvlak met
symboolherkenning. Dat wil BMW opnemen bo-
venin de grote iDrive-bedienknop. Op de boven-
kant kun je dan simpel met de vinger letters of cij-
fers schrijven, die herkend worden en in het dis-
play verschijnen. Om een naam uit je adresboek,
een telefoonnummer of een navigatiebestem-
ming te kiezen, een mail te schrijven, zonder te
hoeven kijken naar een toetsenbord.

Micronavigatie en iPhone-integratie
Als de auto ‘connected’ is met het internet gaat
toch wel een hele wereld open. BMW stelt micro-
navigatie voor: het digitaliseren van gebouwen en
terreinen. Doel is dat je bijvoorbeeld bij het voet-
balstadion of het vliegveld nauwkeurig naar pre-
cies de juiste ingang wordt geleid. Als voorbeeld

digitaliseerde BMW de parkeergarage van zijn
eigen museum, waar je zelfs nog in de parkeerga-
rage exact kunt zien waar je bent. Hier is GPS-po-
sitiebepaling niet mogelijk, maar de sensoren van
de auto springen in. Die kunnen na inrijden van
het gebouw richting, snelheid en afgelegde weg
bijhouden. Ook camerabeeld (van de rijbaanbe-
waking, verkeersbordherkenning enz.) uit de auto
kan gebruikt worden om de micronavigatie pre-
cies te tonen waar je rijdt.
Het idee is dat thuis op de pc het reisdoel van de
micronavigatie wordt ingesteld, als er een ‘micro-
kaart’ beschikbaar is. Dat reisdoel wordt online
doorgestuurd naar de auto, zodat het in de navi-
gatie komt te staan. De auto kan het ook doorge-
ven naar de mobiele telefoon, die je te voet verder
leidt van de parkeerplaats naar de ingang die je
hebben moet. Op de terugweg wijst je mobieltje
hoe je weer bij de auto komt.
Zeer binnenkort kan dat laatste al met de
myBMW-app voor de iPhone. Hiermee wordt de
iPhone een uitgebreide afstandsbediening voor
de auto, via een met PIN-code beveiligde inlog.
De auto kan dan van ver geopend of gesloten
worden, een standkachel kun je instellen, of in
Google Maps op de mobiel laten zien waar de
auto ook alweer geparkeerd staat. In later stadium
moeten veel meer autogegevens uitleesbaar wor-
den, zodat je op afstand bijvoorbeeld oliepeil en
brandstofpeil kunt opvragen. Of onderhoudsge-
gevens: nadat de klant een garagebezoek heeft
afgesproken, meteen op afstand ter voorberei-
ding controleren wat het diagnosesysteem van de
auto te melden heeft.

Reisplan in autosleutel
Nu al slaat de slimme sleutel van een BMW techni-
sche informatie uit de auto op, zodat de werk-
plaatsreceptie veel over de auto kan uitlezen zon-
der dat die binnen moet staan. Met die sleutel kan
nog heel wat meer, legt ontwikkelaar Thomas
Kratz uit. Hij houdt zich bezig met toegangssyste-
men, en stelt een autosleutel voor met Near Field
Communication NFC. Dat is net zoiets als Blue-
tooth, draadloze gegevensoverdracht, maar met
nog kleiner bereik van hooguit een decimeter. Je

BMW gaat online
‘Connected’ auto als amusement- en zakencentrum

Een internetverbinding in de auto is bij BMW al mogelijk, maar als bestuurder kun je al rijdend

niet ook nog internetten. Deze mogelijkheid is dan ook uit veiligheidsoogpunt geblokkeerd.

BMW zoekt nu specifieke internetapplicaties die wél bruikbaar en nuttig zijn tijdens het rijden.

Maar ook om te proberen zelfs bij stilstand BMW-rijplezier op te wekken.

Micropauze voor het intelligente stoplicht, onderin de snelheidsmeter verschijnt een teller hoe lang de roodfase nog duurt. Het 
TFT-display dat de meters toont kan nu bijvoorbeeld even een spelletje Pacman presenteren.
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ziet het in kaartlezers, waar je een sleutel- of be-
taalkaart tegenaan moet houden.
Er komt dus NFC in de sleutel, en beveiligingssoft-
ware. Het geheugen dat de sleutel toch al heeft
kan nu dienen voor opslag van reserveringen.
Voor je zakenreis boek je een P+R parkeerplaats,
een treinkaartje en een hotelkamer. Alles gaat via
een NFC-apparaat naar de autosleutel. Met die
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sleutel kun je nu de parkeergarage in, in de trein
wordt het kaartje uit je autosleutel afgelezen. In
het hotel hoef je niet langs de receptie, want de
kamerdeur opent als je de autosleutel tegen het
kaartleesslot houdt.
Onderweg van reisplan veranderen in de online
auto kan ook. Toch maar een stuk met de trein
gaan als er vreselijke files ontstaan, of toch maar
blijven overnachten in plaats van ’s avonds terug-
rijden. Regel het onderweg via internet in de auto.
De auto ‘schrijft’ het over in de sleutel zodra je
hem vergrendelt.
“Contactloos betalen is hier nog niet zo in zwang,

maar in Azië en de VS al wijd verbreid”, licht Kratz
toe. De autosleutel kan dan tevens chipknip en
credit card zijn. Ook tal van andere gegevens zou-
den uit de slimme sleutel afleesbaar zijn, met een
apparaat dat NFC-capaciteit heeft. Bijvoorbeeld
hoe vol de tank of de accu’s nog zijn, zodat je bij
het plannen van een afspraak weet of je nog tijd
moet reserveren voor tanken onderweg. Er kun-
nen ook GPS-gegevens van auto naar sleutel over-
gedragen worden, om uit de sleutel te kunnen af-
lezen waar precies de auto geparkeerd staat.

Micropauze en sfeermuziek
Niet alleen het rijden in een BMW moet vreugde
brengen, ook het stilstaan. Want stadsverkeer
dwingt nogal eens tot micropauzes, zoals bij het
wachten voor een verkeerslicht. Als de ‘connected’
auto nu van het verkeerslicht de schakeltijden
doorkrijgt, dan weet hij hoe lang het wachten zal
zijn. Er is een programma ontwikkeld dat, eventu-
eel vanaf internet, deze pauze kan opvullen met
infotainment.
Afgemeten naar de beschikbare stilstandtijd krijgt
de rijder een lijstje muziek, spelletjes, actualiteiten
of informatie om uit te kiezen. Kort voordat het ver-
keerslicht op groen gaat stopt de infotainment,
waarmee de rijder ook weet dat hij bijna weer van
start kan. Projectleider dr. Marc Bechler zegt dat nu
verder gestudeerd wordt op mogelijkheden om de
tijdsduur van ander oponthoud, zoals files, be-
trouwbaar in te schatten. Zodat ook daar tijdens stil-
stand verstrooiing op maat wordt aangeboden, die
zeker op tijd stopt als er weer gereden kan worden.

Muziek op maat
Zo wordt rijplezier een steeds breder begrip. Ook
tijdens het rijden kan de BMW-gebruiker extra
verwennerij tegemoet zien. Als hij tenminste

Nog in een testopstelling van een interieur ziet u de beschrijfbare
iDrive-controller. Bovenop met je vinger een letter schrijven, op
het dashboarddisplay verschijnt de letter. Vraagt minder aan-
dacht dan met draaien en drukken letters kiezen uit het alfabet
rond de controllerknop.

De intelligente sleutel kan ook communiceren met de smartphone. Die vertoont dan allerlei auto-info: acculading, tankinhoud inclusief
actieradius, kilometerstand, en of de auto op slot staat. Hij is open, ziet u hier.

Micronavigatie in actie. U hebt net de auto in de parkeergarage gezet, uw smartphone neemt de micronavigatie uit de auto over, en laat
zien hoe u moet lopen naar de ingang van het gebouw. En als u terugkomt wijst de mobiel waar uw auto staat.
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 ‘connected’ is, in de auto en liefst ook thuis
 permanent aangesloten op internet. Dan gaat
BMW zorgen dat het muziekalbum waarnaar je
voor vertrek thuis luisterde automatisch in de
auto doorgaat bij het laatste nummer dat thuis
speelde. Mits je muziekverzameling op de pc
staat, of op internet, zodat de auto erbij kan.
De auto zou ook gaan zorgen voor het aanbieden
van stemmingsmuziek. Nee, geen ‘stimmungsmu-
sik’ van een hoempa-orkest, maar snelle muziek-
selectie door een bepaald humeur aan te wijzen.
Als voorbeeld werden vier extreme stemmingen
geprogrammeerd: boos, vredig, feeststemming en
neerslachtig. Er bestaat een classificatiesysteem
Gracenote Music Mood Analysis om muziekstuk-
ken met een wetenschappelijke methode te
 koppelen aan stemmingen.
Bij keus voor een bepaalde stemming gaat er
 bericht naar de ConnectedDrive-centrale, die
daarbij in Gracenote passende muziek zoekt, en
deze  muziek ophaalt bij gecontracteerde muziek-
maatschappijen. De selectie wordt teruggestuurd
naar de auto om af te spelen. De stemmingskeuze
werkt overigens als een kleurenspectrum, er kan
vrijuit gemengd worden tussen de verschillende
uitersten in stemming.

Totale service
Is dit nog autotechniek, of meer hobbyisme
van computernerds? Het is beide, gebruiken en
aanpassen van computermogelijkheden bij de
 capaciteiten en eisen van de auto. Nu al begint
het met integratie van iPhone en iPod in BMW’s
en MINI’s, via de uitgang van deze apparaten.
Daarmee wordt de volledige bediening met alle
mogelijkheden overgedragen aan de auto, knop-
pen en beeldscherm van de auto worden een ver-
lengstuk van deze Apple-apparatuur. Wat mee-
brengt dat elke modernisering of uitbreiding die
in je Apple-apparaat is gedownload automatisch
naar de auto wordt overgedragen. Later wil
BMW hetzelfde doen voor andere smartphone-
 besturingssystemen.
Alle ‘Connected’ diensten zijn ook moderne klan-
tenbinding, een nieuw soort ‘red carpet’ service.
Bij de auto wordt een enorm scala aan exclusieve
diensten geleverd via de ConnectedDrive-
 centrale. Van stemmingsmuziek en video tot
 microkaarten van niet-openbare gebouwen en
terreinen. Mogelijkheden en informatie die veel
te omvangrijk zijn om permanent in de auto op te
slaan. Diensten die nauwkeurig zijn toegesneden
op BMW’s en MINI’s, en op persoonlijke wensen
van de berijder.
De ‘connected’ auto wordt één geheel met de
 centrale, een sterk argument om een BMW of MINI
te kiezen, en niet een technisch gelijkwaardige
auto zonder zo’n centrale eraan vast. Waarbij ook
nog niet gezegd is dat al die diensten gratis zullen
zijn. BMW kan eraan verdienen. Dat is iets wat
zeker andere autoconcerns ook aan het denken
zal zetten.

Met uw autosleutel de gereserveerde hotelkamer openen, het kan met ingebouwde Near Field Communication. Een NFC-punt op
het dashboard maakt mogelijk het geheugen in de autosleutel te actualiseren met de laatste gegevens uit het ConnectedDrive-
 autosysteem.

Muziek die past bij elke stemming kan via de ConnectedDrive-centrale ingeladen worden. Elk willekeurig punt in deze stemmings-
kleurenwaaier is te kiezen. Je moet alleen nog zelf bedenken in wat voor stemming je bent.

De Mobility Assistant koppelt auto en ander vervoer. De auto ontvangt gegevens van de centrale, en kan die doorsturen naar een
 smartphone. Hier een P+R-voorbeeld, met het aantal vrije parkeerplaatsen, de openbaar vervoer aansluitingen die daar zijn, en hun
dienstregeling.

10AMT012_artbmw.qxp:Opmaak 1  12/7/10  3:18 PM  Page 46

3


