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Nog niet zo heel lang geleden was Bluetooth en
navigatie in de auto al heel wat. Vergeet niet dat
de eerste TomTom Go – een aandoenlijk bolletje
met een klein beeldscherm – pas een jaar of zes,
zeven geleden op de voorruit verscheen. Inmid-
dels zijn navigatiesystemen en infotainment 
dagelijkse kost geworden. 
Tegelijkertijd lijkt de jeugd zich meer met zijn 
telefoon- en internetabonnement bezig te hou-
den dan met de aanschaf van een auto. Terwijl die
tot voor kort toch met stip stond genoteerd op de
verlanglijst van zowat elke 18-jarige. Tegenwoor-
dig houdt het steeds vaker op met het behalen
van het rijbewijs.
Het is hoog tijd dat de autowereld op die trends
inspeelt, zo meent Toyota Europe productspecia-
list Fabio Capano. “De jongere generatie is nu een-
maal gek op gadgets. Vooral multimedia en inter-
netfuncties zijn hot, van smartphone tot tablet.
Toyota wil het gebruik van die mogelijkheden in
de auto introduceren voor een breed publiek en
dus voor een betaalbare prijs.”
De kenners moeten bij dit onderwerp eerder aan
BMW denken. Dat heeft al jaren ervaring met de
‘connected’ auto. Eén klein probleempje: die in
Duitsland al lang beschikbare functies wilden in
ons land tot nu toe niet werken. Reden? Geen pro-
vider voor de op mobiel internet gebaseerde
diensten. Het laatste nieuws is echter dat dit vanaf
november wel het geval zal zijn. Niettemin wor-
den ze nu links ingehaald door de compacte
Toyota-modellen. 

Touch and Go
Toyota gaat die uitdaging aan met zijn in vrijwel
alle versies van de nieuwe Yaris standaard gemon-
teerde Touch-systeem, met een 15 centimeter
groot aanraakscherm in het dashboard. De unit
fungeert als beeldscherm voor de radio en tevens
als achteruitrijcamera, biedt een boordcomputer
inclusief uitgebreide brandstofverbruikfuncties,
koppelt desgewenst een mobiele telefoon aan
het systeem - onder andere voor muziekstrea-
ming via Bluetooth -  en kent ook een USB-aan-
sluiting. Kortom: standaard zijn er al aardig wat
multimediamogelijkheden aan boord. Nota bene

in een auto die vanaf iets meer dan twaalf mille
wordt geleverd. 
Echt spraakmakend wordt het in de duurdere
Yaris-versies. Dan wordt het systeem namelijk
uitgebreid naar ‘Touch and Go’. Dat gebeurt
in feite door een kloeke lichtmetalen kast
 achterop de dashboardunit te klikken. Het
oogt misschien wat grofstoffelijk, maar is een
weloverwogen keuze. De Touch-gebruikers
 kunnen hem namelijk ook achteraf bestellen
voor nog geen 600 euro.

Verlengstuk van de telefoon
Naast een navigatiefunctie met ecoroute-
 keuzemogelijkheid maak je met de Touch and
Go desgewenst ook internetcontact via het
data-abonnement van je mobiele telefoon.
Denk aan welbekende applicaties als Google
Local Search. En via Google Maps kun je van
huis of kantoor uit vast bestemmingen en routes

‘voorkoken’. Of belangrijke locaties downloaden
als bestemming.
Ook SMS zenden en ontvangen via het beeld-
scherm hoort erbij, mèt fotootje van de contact-
persoon als je wilt. Via de USB-poort kun je naast
muziek ook foto’s laden. We horen het u denken:
het soms tamelijk irritante, maar tegenwoordig
bijna onvermijdbare onophoudelijke geklooi met
de mobiel gaat naadloos verder in de auto.
Of dat veilig is, lijkt ons vraag twee. Toyota zegt de
bediening zo intuïtief mogelijk gemaakt te heb-
ben om onnodig gevaar te vermijden. Zo is SMS
ook vanaf het stuur bedienbaar.
Maar het verhaal gaat nog een paar stappen
 verder. De Touch and Go wordt de komende
jaren in alle nieuwe modellen over zo ongeveer
de complete Toyota-modellenlijn uitgerold. In
de Plug-In Prius bijvoorbeeld uitgebreid met
extra file-informatie, en een voorleesfunctie van
SMS-jes.

Auto rijdt internettijdperk binnen
Mogelijkheden en gevaren van de ‘online’ auto

Handzame elektronica heeft een enorme vlucht genomen. Met name de jongere consument

heeft zijn smartphone of muziekspeler altijd bij de hand. Dat is de autowereld niet ontgaan.

Infotainment en bijbehorende Apps duiken inmiddels ook in heel betaalbare auto’s op. Mega-

bits worden in de auto langzaamaan belangrijker dan kilowatts.

Vervagende grenzen: de mobiele telefoon wordt een verlengstuk van de auto, en andersom. De abonnementskosten voor mobiele 
internettoegang worden een deel van de autokosten.
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Kopers van een auto met zo’n systeem krijgen
toegang tot een ‘portaal’, die tevens werkt als een
soort Toyota-community. Tja, in deze tak van sport
zijn Engelstalige begrippen nu eenmaal onver-
mijdbaar. Noem het een soort virtuele ontmoe-
tingsruimte.

Facebook in de auto
Dit portaal komt eind dit jaar met fikse vertraging
online, want eigenlijk had het er al moeten zijn
voor de Verso S. Die heeft al vergelijkbare multi-
mediatechniek. Via de virtuele ontmoetingsruimte
kan de gebruiker ook apps voor zijn auto laden. Of
een actuele versie van de navigatiewegenkaart. 
Uiteraard hangt daar zéker een prijskaartje aan.
Het is duidelijk dat Toyota en andere automerken
er een geheel nieuwe business in zien: software
verkopen. Zo komt er een Facebook App die
Toyota aanprijst met: ”Blijf ook tijdens je reis in
contact met de 180 miljoen Europese Facebook-
gebruikers”.  
Je vraagt je wederom af hoe veilig dat is. Andere
applicaties die worden beloofd leveren in de auto
informatie over het weer, de actuele brandstofprij-
zen op je route en parkeerplaatsen. Zonder twijfel
zullen er veel meer volgen, want voor een via je
mobiel met internet verbonden Touch and Go zijn
de mogelijkheden immens. 

Microsoft cloud
Fabio Capano: “In de toekomst wordt dat allemaal
nog verder uitgebreid. Daarvoor zijn we een 
samenwerking met Microsoft aangegaan”.
Kenners melden dat Microsoft een systeem ont-
wikkelt waarbij alle betreffende Toyota’s gaan
communiceren via de ‘cloud’. In de praktijk zal dat
betekenen dat je in de auto minder techniek en
software hoeft mee te zeulen om de simpele
reden dat je allerhande applicaties - functies –
simpelweg draadloos uit de lucht plukt. Nou ja, uit
een soort centraal datacentrum dan.
Je maakt verbinding via mobiel internet en 
gebruikt de toepassing die je nodig hebt. Een
beetje zoals Google, dat naast mailen ook aller-
hande andere mogelijkheden biedt. Het is de
meeste mensen wellicht nog niet opgevallen,
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maar met een paar klikken heb je gratis en zonder
allerlei software op je computer te installeren toe-
gang tot een volwaardig kantoorpakket. Dat is de
laatste mode, ‘cloud computing’.
De mogelijkheden zijn ook in de auto enorm,
maar welingelichte bronnen melden dat het
snufje in eerste instantie is bedoeld om elektrisch
rijden efficiënter te laten verlopen. Onder andere
door diverse functies via je mobiele telefoon op
afstand bedienbaar te maken. Denk aan het bekij-
ken van het laadniveau van de accu’s. En op 
afstand inschakelen van de airco. Het ligt voor de
hand dat zoiets voor de Plug In Prius heel handig
is. Zal die dus volgend jaar waarschijnlijk de pri-
meur hebben?

Virusdreiging?
In dat licht bezien wordt het onderwerp ‘virus in
de auto’ opeens razend actueel. Recent waar-
schuwde antivirus-softwareproducent McAfee
voor risico’s van virussen in geïntegreerde syste-
men en noemde met name de auto.
“De automobielindustrie heeft steeds meer raak-
punten van consumenten- en auto-elektronica.
De automobilist verwacht steeds vaker dat hij in
de auto vergelijkbare mogelijkheden heeft als
met ‘connected’ apparaten thuis en mobiel. Daar-

door neemt de kwetsbaarheid van autosystemen
steeds meer toe.”
U voelt: McAfee en zijn partners denken daar op-
lossingen voor in huis te hebben. Het bericht lijkt
een handige public relations-stunt, maar zit er
misschien toch iets in? Navraag bij specialisten
van grote autofabrieken leert dat het inderdaad
niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Al stellen
ze allemaal dat de cruciale veiligheidstechniek
nooit in het geding kan komen.
Bij Ford noteren we dat de software hoogstens in
infotainmentsystemen van wat oudere auto’s in
problemen kan komen. Maar juist die hebben
nog geen functies waarbij dat écht  een probleem
kan zijn. 
Een expert van Audi Connect (hogesnelheids in-
ternetverbinding en een eigen WiFi-hotspot in de
auto, voor achterpassagiers) meldt ons desge-
vraagd: “Het is voor de ontwikkelingsafdeling
zeker een thema, maar eigenlijk geen echte drei-
ging. De betreffende software wordt voor ons
door QNX ontwikkeld en weerstaat aanvallen. Er
zit ook een zogenaamde firewall in de auto én op
onze server.”
De toegang tot het hart van de auto, zo meldt hij,
is sowieso alleen mogelijk met specifieke com-
mando’s. Kortom: het potentiële probleem wordt

Het Toyota-systeem biedt sms in de auto, wat bepaald niet bevorderlijk lijkt voor de verkeersveilig-
heid. Maar nu alleen nog dure multimedia apparatuur komt met spraak-naar-tekstomzetting, om
e-mail te kunnen voorlezen en met gesproken woord te kunnen schrijven.

BMW heeft zich al vroeg 
gestort op online dienstverle-
ning, alleen willen ze het in
eigen hand houden door de
auto een eigen telefoonabon-
nement mee te geven, speci-
aal voor een breed en steeds
groeiend scala BMW Connec-
ted-diensten. Dat bijzondere
abonnement bleek niet zo-
maar in elk land te realiseren.

Navigatie Plus: verbinding met internet geeft toegang tot bendes handige diensten, zoals via Google
zoeken naar bestemmingen. Tankstation, parkeerplaats, winkel, bioscoop, restaurant in de buurt
worden moeiteloos opgespoord.

11AMT010_ArtInternet.qxp:Opmaak 1  10/13/11  1:43 PM  Page 77

2



AMT | 2010 www.amt.nl
78 www.amt.nl/oktober2011AMT | 2011

T E C H N I E K  > Interieur & Exterieur > Interieur & Comfortsystemen

binnen de autowereld zeker niet over het hoofd
gezien. Wel zo prettig om te weten, want in 
geavanceerde dienstenpakketten als die van BMW
bestaat onder andere de mogelijkheid om de auto
op afstand te ontsluiten.

BMW ConnectedDrive
Hoe dan ook, de ‘connectivity’ trein is niet meer te
stoppen. Zo had Ford dit jaar ook een stand op de
CeBIT en IFA, twee immense Duitse consumenten-
elektronica beurzen. In Amerika is hun ‘Sync’-sys-
teem al in miljoenen auto’s te vinden en ook 
Europa zal er vanaf 2012 aan moeten geloven. Te
beginnen met de nieuwe Focus. Ook Sync 
gebruikt internettoegang via je mobiele telefoon,
en kan bediend worden met een aanraakscherm.
Het draait op Microsoft Auto, de automobielversie
van de bekende software. We komen er zonder
twijfel nog wel op terug.
Als gezegd heeft BMW nu het meest uitgebreide
systeem. Als de auto tenminste het daarvoor ge-
schikte uitgebreide infotainmentsysteem heeft.
Lees: navigatie plus een eigen telefoonkaart. Voor
de Duitse markt kun je over de enorme mogelijk-
heden van de meest geavanceerde Connected-
Drive bijna letterlijk een boek schrijven. Vanaf
begin november start ook Nederland, eindelijk,
met een deel van de diensten. 
De meest in het oog springende is ‘internetten’.
Uiteraard alleen als de auto stilstaat en in een iet-
wat versimpelde toepassing vanwege het for-
maat van het scherm en de snelheidsbeperkin-
gen van mobiel internet. Verder: eCall noodop-
roep en de iCall telefonische helpdesk die u bij-
voorbeeld kan vertellen waar u een restaurant
vindt. Maar ook de mogelijkheid om info van
auto naar mobiele telefoon en omgekeerd te zen-
den. Bijvoorbeeld handig om vooraf een route uit
te zetten, of juist de navigatie-informatie voor het
laatste stukje wandelen na het parkeren in uw
mobiel op te slaan. 
Daarnaast beschik je over allerhande kantoorsoft-

ware, zoals agenda en mail, en handigheidjes als
nieuws en weerbericht. Uit de BMW Apps-winkel
kun je dat uitbreiden met Facebook, Twitter en in-
ternetradio. Het is duidelijk: naast de jonge koper
is ook de zakelijke rijder een groot liefhebber van
gadgets.

EcoVille
Het kan gelukkig ook aanmerkelijk minder uit-
bundig. Een goed voorbeeld is Fiat’s ‘eco:drive’
App voor auto’s met het Blue&Me-systeem, overi-
gens ook samen met Microsoft opgezet. Dat zijn
er inmiddels heel wat, Fiats met Blue&Me. Je kunt
de applicatie gratis downloaden en hebt dan de
beschikking over een verrassend uitgebreide soft-
ware die je rijstijl analyseert en tips geeft voor zui-
niger rijden.
Je rijdt simpelweg met een USB-stick in de
console van de auto rond. Daarop worden uit
het CAN-systeem van de auto allerlei gegevens
opgeslagen over het functioneren, een beetje

zoals de ‘zwarte doos’ (flightrecorder) in vliegtui-
gen. Die metingen stop je na enige tijd thuis
via diezelfde stick in je computer. Die gaat er
vervolgens uitgebreid mee aan de gang en geeft
allerhande tips.
Heel aardig is de mogelijkheid om er ook een
wedstrijd van te maken met tienduizenden
 andere eco:drive-gebruikers, en tips en hints
uit te wisselen. Je maakt namelijk deel uit van
de ‘eco:ville’-community. Gemiddeld genomen,
zo claimt Fiat, rijdt de eco-rijder daardoor zo’n
zes procent zuiniger. Prettig voor milieu en
 portemonnee.
Onbeantwoord blijft nog de vraag waar je moet
zijn als je auto op het internet de weg kwijt lijkt
te zijn. Gaat de automonteur een diagnose stel-
len, of moet er een programmeur te hulp
komen? Stof tot nadenken voor het autobedrijf,
of het zinvol en nodig wordt kennis van moder-
niteiten als Apps en cloud computing beschik-
baar te hebben.

Met de EcoDrive-stick erin wordt de USB-aansluiting van een Fiat Blue&Me-systeem een ritregistra-
tie om verbruik en rijstijl te analyseren. Let op het bekende Windows-vlaggetje naast de USB, ten
teken dat Microsoft de programmatuur verzorgde.

EcoDrive-analyse thuis op de computer. Wie wil kan daarmee heel goed een wat zuiniger rijstijl aan-
leren. Heel belangrijk voor Fiat is het ‘clubgevoel’ als je met andere Fiat Ecodrivers in contact treedt,
dat geeft merkbinding.

Een grote toekomst wordt
verwacht van leenautoge-
bruik in steden, zoals hier
met DriveNow van BMW: op
je mobiele telefoon kijken
waar in de buurt een vrije
leenauto staat, naar je be-
stemming in de stad rijden en
daar de auto weer laten
staan. Ook het Daimler-con-
cern gelooft daar sterk in en
breidt zijn programma met
smarts naar meer steden uit.
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