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Volvo Cars tuo Googlen palvelut Sensus tieto- ja 
viihdejärjestelmäänsä 
 

Premium-autonvalmistaja Volvo ilmoitti tänään työskentelevänsä yhdessä 
Googlen kanssa tuodakseen ääniohjatun Google Assistantin, Google Play 
Kaupan, Google Mapsin ja muita Googlen palveluja seuraavan sukupolven 
Sensus-tieto- ja -viihdejärjestelmäänsä. 
 

Volvon yhteistyöhanke Googlen kanssa parantaa tapaa, jolla Volvon asiakkaat voivat olla 
vuorovaikutuksessa autojensa kanssa. Googlen ja Volvon kehittämät sovellukset ja palvelut on 
integroitu autoon, ja lisäksi Google Play Kaupan kautta on saatavilla tuhansia lisäsovelluksia. Play 
Kauppa on optimoitu auton Android-pohjaiselle tieto- ja viihdejärjestelmälle. 
 
Koska tuleva uudistettu Sensus-järjestelmä toimii Androidilla, uudet sovellukset ja 
ohjelmistopäivitykset ovat saatavilla reaaliaikaisesti ja ne voidaan ottaa käyttöön automaattisesti. 
Näin Volvon autot voivat tulevaisuudessa reagoida asiakkaiden tarpeisiin ja tarjota kuljettajille aina 
ajan tasalla olevia tietoja ja ennakoivia palveluja. 
 
– Tuomalla Googlen palveluja Volvon autoihin voimme kiihdyttää yhteystoimintojen innovointia ja 
sovellusten kehitystyötä. Pian Volvo -kuljettajilla on suora pääsy tuhansiin sovelluksiin, jotka 
tekevät elämästä helpompaa ja yhdistetystä autokokemuksesta entistä nautinnollisempaa, sanoo 
Volvon tutkimus- ja kehitystyöjohtaja Henrik Green. 
 
Google Assistant tarjoaa keskitetyn äänikäyttöliittymän, jolla kuljettajat voivat ohjata auton eri 
toimintoja, kuten ilmastointia, ja käyttää sovelluksia esimerkiksi musiikin toistamiseen ja viestien 
lähettämiseen. Integroitu ratkaisu ehkäisee kuljettajan keskittymisen herpaantumista. 
 
Google Mapsin avulla tuleva Sensus-järjestelmä tarjoaa päivitetyt kartta- ja liikennetiedot 
reaaliajassa, mikä pitää kuljettajat ajan tasalla tulevista liikennetilanteista ja antaa heidän 
hyödyntää vaihtoehtoisia reittejä. 
 
Tämänpäiväinen ilmoitus pohjautuu Volvon ja Googlen väliselle strategiselle kumppanuudelle, joka 
alkoi vuonna 2017, jolloin Volvo ilmoitti, että sen tuleva tieto- ja viihdejärjestelmä perustuu Googlen 
Android-alustalle. Ensimmäinen Android-pohjainen järjestelmä suunnitellaan julkaistavan parin 
vuoden kuluttua. 
 
Volvo on sitoutunut kehittämään strategisia kumppanuuksia laajentaakseen asiakkailleen 
tarjottavia yhteyspalveluja. 
 
Yhtiö jatkaa myös omien sovellusten, ohjelmistojen ja yhteyspalvelujen kehittämistä Volvo Car 
Groupin sisällä alati kasvavan ohjelmisto-osastonsa avulla. 
 
– Google-yhteistyöhanke on tärkeä strateginen kumppanuus Volvolle. Android-alusta, Googlen 
palvelut ja toimiva suhde sovellusten kehittäjien kanssa auttavat meitä parantamaan 
asiakkaidemme Volvo -kokemusta, Henrik Green sanoo. 
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Volvo Car Group vuonna 2017 
Tilivuonna 2017 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 421,6 miljoonaa euroa (1 113,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 21,3 miljardia euroa (18,3 miljardia euroa). Vuoden 2017 myynti käsitti ennätykselliset 
571 577 autoa, mikä merkitsi 7,0 prosentin kasvua vuoteen 2016 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car 
Groupille eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
 
Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2017 yhteensä 571 577 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
  
Volvolla oli vuonna 2017 keskimäärin noin 38 000 kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 
 
 
 

 


