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Ford lanserer parkerings- og radio-app for
SYNC AppLink

Ford annonserte i dag, på Mobile World Congress i Barcelona, en ny
parkeringsapp og radioapp for Ford SYNC med stemmestyring og AppLink i
Europa.

Parkeringsappen Parkopedia gir sjåføren mulighet for å gjennomsøke 15
millioner parkeringsplasser i Europa etter ledig parkeringsplass, og AUPEO!
gir stemmestyring av sjåførens favorittmusikk fra over 200 utvalgte
radiostasjoner.



- Kundene ønsker å integrere sine personifiserte digitale liv ute på veien for å
sikre at de er like tilkoplet som det de opplever resten av dagen på jobben og
hjemme, sier Paul Mascarenas, Fords leder for forskning og utvikling.  - Disse
nye AppLink-mulighetene gir en betydelig utvidelse av det voksende antall
smartphone-apper sjåføren kan ha tilgang til med stemmen mens de holder
hendene på rattet og øynene på veien.

Parkopedia og AUPEO! slutter seg til det økende antall produktleverandører
som har bekreftet at deres apper kan brukes med Ford SYNC og AppLink i
Europa. Ford har tidligere annonsert apper fra Audioteka; Cityseeker og
Eventseeker av Wcities; Glympse; Hotels.com; Kaliki; Spotify og TomTom.

• Parkopedia muliggjør søking etter ledige parkeringsplasser
basert på søkekriterier som nærmest og rimeligst fra en
kontinuerlig oppdatert database som dekker 3.000 byer i 20
europeiske land

• AUPEO!  gjør det mulig å velge musikk basert på artist,
musikktype eller tidsperiode fra mer enn 200 nøye utvalgte
radiostasjoner fra hele verden.

- AppLinks potensiale for å hjelpe brukere til å få mest mulig ut av sine
favorittjenester har virkelig slått an blant app-utviklere, sier Steve Kimber,
adm. direktør for Ford Motor Norge. - Og med utviklernes evne til å integrere
AppLink-kompatibilitet inn i deres apper ved hjelp av Ford Developer
Program er mulighetene for personifisering av opplevelsene i en Ford
tilnærmelsesvis endeløs, fastslår Kimber.”

AppLink lanseres på diverse av Fords modeller i Norge i løpet av 2014.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
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Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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