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Streamen, shoppen, zich informeren: Amazon Alexa
in de Audi e-tron
•• Audi zet volop in op de integratie van zijn auto’s in de digitale wereld van de klanten
•• Amazon Alexa aan boord van de volledig elektrisch aangedreven Audi e-tron
•• Naadloze integratie van de spraakdienst in het MMI-systeem van de auto
•• Alexa staat gepland voor andere modellen en markten
Audi zet consequent zijn digitaliseringsstrategie verder en biedt zijn klanten een nog
ruimere connectiviteit in de auto. Het meest recente voorbeeld is de nieuwe, zuiver elektrisch
aangedreven SUV Audi e-tron die optioneel kan worden uitgerust met Alexa, de spraakassistent
van Amazon. De digitale assistent is volledig in het MMI-bedieningssysteem van de auto
ingewerkt, een smartphone is dan ook niet langer nodig.
Audi integreert de populaire spraakassistent van Amazon in zijn auto’s. Met Alexa aan boord
geniet de klant in zijn Audi e-tron van heel wat functies en diensten die hij ook thuis of via andere
toestellen met Alexa-technologie kan gebruiken. Zo kan hij zich informeren over het nieuws, het
weer en de meest recente sportuitslagen. Maar hij kan ook zijn boodschappen doen of zijn to-dolijst
aanvullen. Alexa streamt muziek en luisterboeken via Audible, Amazon Music en TuneIn. Via de
Smart Home-bediening kunnen deuren in huis rechtstreeks van in de auto worden vergrendeld, kan
de verlichting worden geregeld en de garagepoort gesloten. En dat allemaal door middel van een
kort mondeling bevel of een vraag.
Audi heeft de Amazon-spraakassistent naadloos in het MMI-systeem van de Audi e-tron
geïntegreerd. Om er gebruik van te kunnen maken heeft de bestuurder geen app op zijn
smartphone nodig en hoeft zijn smartphone niet in verbinding te staan met de auto. Het
volstaat om de auto met de eigen Amazon-account te verbinden. Vanaf dan kan de dienst via de
onboardspraakbediening worden opgestart. Zodra het sleutelbegrip ‘Alexa’ wordt uitgesproken,
komen de aanvragen van de bestuurder op de server van Amazon terecht terwijl de LTE-module van
het MMI-systeem via een Audi-backend verbinding maakt. De inhoud en informatie wordt via het
audiosysteem van de auto weergegeven.
Audi heeft vorig jaar al duidelijk verklaard hoeveel belang het hecht aan spraakbediening in de
interactie bestuurder-voertuig en de daarmee gepaarde taken. De natuurlijke spraakbediening die in
de Audi A8 luxelimousine geïntroduceerd werd en sindsdien consequent in alle modelreeksen wordt
uitgerold, beschikt onder meer over een zelflerende dialoogmanager.
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De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder 2.525 in België. In 2017 verkocht het
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,878 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.323 ingeschreven werden
in België. In ons land bereikte Audi in 2017 een marktaandeel van 6,1%. Audi focust op de ontwikkeling van
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.
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