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Cornelis Kit en UNITiD (Hylke van
Maaren, Daan van Klinken)
Maurice Volmeyer

DE GETESTE AUTO’S
AUDI A5
Getest MMI Navigatie Plus, Virtual
Cockpit, Smartphone Interface
Meerprijs € 5.266 - € 5.266 (of
deels onderdeel van pakketten)
Standaard op Audi RS5, Audi Q7
3.0 TDI e-tron
BMW 5-SERIE
Getest Navigatiesysteem Professional, Remote Services, Audio
Media Pack, Personal CoPilotPack,
Park Distance Control
Meerprijs € 4.546 (of deels onderdeel van pakketten)
Standaard op JAGUAR XF
Getest Connect Pro Pack, Touch
Pro Pack, Parking Pack
Meerprijs € 4.764
Standaard op MERCEDES-BENZ E-KLASSE
Getest Parkeerpakket, Rijassistentiepakket Plus, Spiegelpakket,
Technologypakket
Meerprijs € 7.599
Standaard op PORSCHE PANAMERA
Getest Porsche Communication
Management (PCM), Connect Plus,
Park Assist, Lane Assist
Meerprijs € 2.589
Standaard op PCM en Connect
Plus op alle Panamera’s
TESLA MODEL X
Getest standaardsystemen
Meerprijs geen
Standaard op alle Tesla’s
VOLVO V90
Getest 12,3-inch instrumentenpaneel, Park Assist, Sensus-navigatie, Smartphone integratie, IntelliSafe Surround, Visual Park Assist
Meerprijs € 5.035
Standaard op -

HET VERHAAL
ACHTER DE
SCHERMEN

Standaard of optioneel, auto’s krijgen steeds meer functionaliteit. Stuk voor
stuk gaat het om systemen die vragen om een adequate bediening. Maar
werken ze ook altijd even logisch en vlekkeloos? We hebben zeven high-end
toppers op een rij gezet voor de proef op de som.

O

m het rijden te vergemakkelijken
en het verblijf in de auto tot een ge
noeglijke ervaring te maken, komt
de industrie met steeds geavanceerdere sys
temen. Gemak dient de mens. Gedachte
lezen kunnen ze echter (nog) niet, daarom
dien je de systemen wel zelf te bedienen.
Alleen een rij fysieke knoppen op het dash
board volstaat daarvoor niet meer. Nee, we
sturen de techniek tegenwoordig aan via
spraak, aanraakschermen of gebaren. De
auto zorgt voor terugkoppeling via dis
plays, met geluid of met projecties op de
voorruit. Het is overigens nog lang geen
uitgemaakte zaak wat nu de ideale bedien
methode is, dat blijkt wel wanneer we de
systemen nader bekijken. Fabrikanten
hebben op dit vlak elk hun eigen ideeën en
filosofieën. Om een idee te krijgen van de
gebruiksvriendelijkheid van de diverse
systemen, hebben we zeven auto’s uit de
bovenkant van de markt op een rij gezet.
Samen met de mensen van UNITiD (sinds
2008 ervaren in het ontwerpen van digitale
producten en diensten voor allerlei typen
schermen) duiken we in de wereld van res
ponstijden, menustructurenlogica en de
fysieke opstelling van de interfaces.

STANDAARD PROTOCOL
Voor elke auto wordt volgens een standaard
protocol een lijst met aandachtspunten af
gewerkt. Navigeren, automatisch inparke
ren: het komt allemaal voorbij, net als het
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zoeken van muziek of iets ogenschijnlijk
simpels als het instellen van de tempera
tuur. Telkens wordt erop gelet of de inter
face intuïtief werkt, hoeveel moeite het
kost om informatie te interpreteren, hoe 
het systeem reageert op de verschillende
manieren waarop commando’s worden
gegeven en of het allemaal niet te veel ten
koste gaat van het daadwerkelijke besturen
van de auto. Kortom, de hele gebruikers
ervaring van de automobilist wordt in al
z’n facetten getest.

VAN BOVEN AF
De geteste systemen zijn overigens niet
alleen voorbehouden aan de modellen op
deze pagina’s, maar doorgaans ook be
schikbaar voor de rest van het gamma. Zo
vind je het grote scherm met al z’n functio
naliteit in de Tesla Model X eveneens terug
in de Tesla Model S, en is Audi’s MMI Navi
gatie Plus er niet alleen voor de A5, maar
net zo goed voor de Q7. Doordat het om
high-end installaties gaat die vaak de
nieuwste ontwikkelingen bevatten, zien we
dit soort systemen vaak als eerste aan de
bovenkant van de markt, waarna ze stap
voor stap in de iets bescheidener modellen
terugkomen. Dat zien we bijvoorbeeld bij
Volvo, waar het verticale scherm na z’n
debuut op de XC90 nu ook is te vinden op
de S en V90 en we het onlangs bij een eer
ste kennismaking ook aantroffen in de
compleet nieuwe XC60.

1

JARGON
IC Instrumentencluster, het deel van het dashboard waar zich onder andere de snelheidsmeter en toerenteller bevinden.
INTERFACE De fysieke onderdelen van een
systeem die de gebruiker in staat stellen met
het systeem te communiceren.
TURN BY TURN Navigatieweergave waarbij
stap voor stap de instructies worden gegeven.
UI User interface, zie interface.
FEEDBACK Terugkoppeling.
POI Point of interest, interessante plaats of
punt in de omgeving (landschap, bebouwing).
CONTEXTUEEL Het systeem houdt rekening
met de situatie waarin de auto zich bevindt.
ADAPTIEF Het systeem past de informatie aan
bv. aan stilstaan of rijden.
2
OPTIMALISEREN Op elkaar afstemmen van
systeem en bediening, zodat het invoeren van
commando’s soepel verloopt.

1 Systemen worden steeds vaker aangestuurd via spraak,
aanraakschermen of gebaren. Die verschillende aansturingen
werken niet altijd even goed. 2 We gaan op zoek naar het
gebruiksgemak: hoe intuïtief is een systeem te bedienen?
WWW.AUTOWEEK.NL
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AUDI A5

BMW 5-SERIE

HARDWARE VAN DE
BOVENSTE PLANK
B

ij Audi is de bediening van de auto’s
erop gericht dat je vrijwel alle taken
tijdens het rijden zonder problemen
kunt uitvoeren. De hardware is van de bo
venste plank en heel goed doordacht. Dat
blijkt ook in de A5. Het is niet heel fancy
of innovatief, maar wel goed. De MMI
(man-machine-interface) in de vorm van de
draai-/drukknop (rotary dialer) werkt erg
prettig, ook tijdens het rijden. De knop
functioneert zo goed omdat het hele sys
teem erop is afgestemd. Naar rechts draai
en betekent verder zoeken, naar links
draaien is terugbladeren en druk je de
draaikop is, dan maak je een keuze. Alles
wordt uiterst consistent weergegeven, en
dat is prettig voorspelbaar en fijn in het
gebruik. Opvallend is hoe snel alle functies
kunnen worden doorlopen, zeker in combi
natie met de selecte groep van fysieke
knoppen rondom de MMI die je direct naar
de verschillende onderdelen van het hoofd
menu brengen. De primaire manier van
tekstinvoer verloopt via het maken van
schrijfbewegingen op de draaiknop. De let
ters worden echter minder goed door het
systeem herkend dan in de BMW. Als alter
natief kan er een toetsenbord worden ge
bruikt, maar ook hier m
 issen wij de slimme

ondersteuning en lay-out die BMW wel
weet te bieden. Fijn in het gebruik, vooral
in vergelijking met de andere premium au
to’s, is de tot armsteun getransformeerde
pook van de automaat, waarbij je de MMIknop gewoon kunt blijven gebruiken. De
snelheid van het systeem en de animaties
zijn erg goed. De contrasten zijn hoog en
de schermen prima afleesbaar. Primaire ta
ken kun je snel b
 ereiken of bedienen met
fysieke knoppen.

GEBREKKIG NEDERLANDS
de cruisecontrol is makkelijk instelbaar
met goede feedback. Voor de parkeerassis
tentie zijn er (iets te) duidelijke instructies
bij automatisch inparkeren. De Audi biedt

VOORBEELD VOOR VELEN
een overzichtelijke kaartweergave, althans
wanneer je de gekte van alle overbodige
overlays uitschakelt. Stembesturing (voice
control) voor bellen werkt snel en duidelijk,
maar door de gebrekkige Nederlandse
woordherkenning is het bepalen van een
navigatiedoel via stemcommando’s een te
nenkrommend proces. Dat gaat beter met
de MMI-input. Dankzij duidelijke instruc
ties bereiken we snel en v
 eilig onze bestem
ming. Het afspelen van multimedia, onge
acht de bron, gaat prima, zowel met de
fysieke knoppen als via een hoofdingang in
het hoofdmenu. Het toevoegen van favorie
ten gaat wat omslachtig en Spotify is alleen
te beluisteren als externe stream. Er is he
laas geen Apple CarPlay of Android Auto.

W
1 Het hele
Audi-systeem
is opgezet met
de MMI-draai-/
drukknop als
uitgangspunt,
een prima
oplossing.
2 Het beeldscherm in de
Audi A5 heeft
een goed
contrast en
is duidelijk
afleesbaar.

TOTAALSCORE
★★★★★

SCORE AUDI A5
+	
Heldere navigatie
+	
Alles is tijdens het rijden
prima te bedienen
+	
Uiterst consistent in interactie,
vorm en kleur
+	
Fysieke knoppen erg mooi en
gebruiksvriendelijk / ergonomisch
–	
Tekstinvoer is niet geoptimaliseerd voor draaiknop
–	
Navigatie via spraak is een tenenkrommend proces.
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1

e zijn erg te spreken over de
gebruiksvriendelijkheid van de
BMW 5-serie. Op de hardware
valt niets aan te merken. Een mooi helder
scherm met een snelle processor voor soe
pele transities en zeer vlot werkende hand
schriftherkenning. Er zijn erg veel opties
en features, en op sommige na kun je alles
goed vinden. iDrive werkt als een soort
boom met verschillende niveaulagen. Het
is lovenswaardig dat je in iedere situatie
zelf kunt kiezen hoe je met het systeem wilt
interacteren en dat het systeem zich daar
aan naadloos aanpast. Zo kun je gebruik
maken van spraakherkenning (al gaat dat
niet foutloos), het aanraakscherm, de
iDrive draai-/drukknop, handschrift en in
sommige gevallen gebaren. Visuele weer
gaven zijn consistent over het instrumenta
riumcluster (IC), de head-up display (HUD)
en het centrale scherm. Bij Mercedes is dit
bijvoorbeeld niet het geval.

NEDERLANDSE ADRESSEN

1

2

Voor veel zaken werkt de spraakinvoer
prima. Diverse invoermanieren sluiten zo
goed op elkaar aan dat je in iedere situatie
uit de voeten kunt. Erg fijn. Zo werkt de
HUD ook erg goed en heeft BMW de IC
daardoor lekker clean kunnen houden. Dat

geeft weer focus. Je krijgt bijvoorbeeld een
goede visuele feedback op de status van
alle rijassistenten, zoals de rijstrookwaar
schuwing, semi-automatische piloot en
adaptieve cruisecontrol. Bij het parkeren
voelen we ons minder zeker, omdat je niet
echt goede feedback krijgt over de plek
waar de auto wil parkeren. Bij het automa
tisch inparkeren moet je bovendien geen
haast hebben en heel soms gooit de BMW
de handdoek in de ring en moet je de situa
tie zelf maar oplossen.
Bij het navigeren werken alle stappen (tot
en met het starten van een route) goed en
snel. Het invoeren van een adres is vaak
omslachtig, maar je kunt kiezen uit vier
methoden (iDrive-knop, toetsenbord op
aanraakscherm, handschrift of stem). De
spraakbediening herkent de meest Neder
landse adressen in één keer. Ook het multi
mediasysteem werkt goed en laat zich
prettig bedienen. Radiostations zijn prima
te vinden, en wij zijn onder de indruk van
de manier waarop BMW omgaat met Apple
Carplay. Het is nog een verstandshuwelijk,
maar BMW lijkt hier voor te lopen op de
concurrentie. Op deze manier werkt Spotify
bijvoorbeeld beter dan wanneer een auto
maker deze streamingdienst aan boord
installeert. Dit is echt goed gedaan.

2
1 In zeer beperkte mate kun je de BMW ook met
gebarentaal bedienen. 2 De bovenkant van de
iDrive-knop kun je ook als touchpad gebruiken
om er letters op te schrijven.

TOTAALSCORE
★★★★★

SCORE BMW 5-SERIE
+	
Veel manieren van input en interactie, naadloos met elkaar verbonden
+	
Hoge kwaliteit hardware die de
beleving versterkt
+	
Naderingssensor voor schakelen
tussen touch en iDrive
–	
Geen verwerking in Nederlands
–	
Gebaren zijn nog niet zo naadloos
geïntegreerd als de andere interactiemanieren

WWW.AUTOWEEK.NL
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MERCEDESBENZ E-KLASSE

JAGUAR XF

ALS TELEFOON-APPS

INCONSISTENT

J

aguar rust de XF uit met hardware die
past bij de stijl van de auto. Centraal
staat een mooi groot scherm waarop
interacties, transities en animaties genoeg
snelheid krijgen. Swipen binnen lijsten ver
loopt wat minder soepel. De helderheid,
kleuren en kwaliteit van het beeld zijn ruim
voldoende. Alle interactie verloopt primair
via een aanraakscherm. Je stem is alleen te
gebruiken voor bellen en handschriftinvoer
behoort niet tot de mogelijkheden.
De IC achter je stuur is ook een indruk
wekkend scherm. De kwaliteit is alleen een
stap lager dan die van het centrale scherm.
De weergave is korrelig en het scherm doet
flets aan. De interface oogt erg modern en
de vormgeving heeft iets weg van apps,
zoals we die kennen van mobiele gadgets.
Tijdens het rijden moet je eigenlijk niet te
veel met het scherm doen. Interactie ver
loopt namelijk alleen via aanraking en de
‘knoppen’ in de hoofdbalk zijn vrij klein
om al rijdend goed te kunnen bedienen.
Keuzes maken in de IC gaat via het stuur en
werkt prima.

1

M

ercedes heeft z’n best gedaan om
de E-klasse een hoogwaardige uit
straling te geven. Met de toege
paste materialen en vormen van de hard
ware is het daar ook absoluut in geslaagd.
Een sleutelrol is weggelegd voor de draai-/
drukknop op de middentunnel) en daar
naast kun je spraak of handschrift (op het
touchpad boven de draaiknop) gebruiken
om je wensen duidelijk te maken. De scher
men zijn van hoge kwaliteit, maar de pro
cessor erachter lijkt onderbemeten. Veel
acties en animaties verlopen erg traag en
bij overlay-panelen in het scherm verschij
nen vaak eerst de slagschaduwen en daarna
pas het paneel zelf. Deze traagheid staat
een positieve beleving in de weg. Verder

1

INTUÏTIEF
Het navigatiesysteem werkt erg prettig en
denkt intuïtief mee binnen de taak die je
uitvoert. Zo krijg je een helder overzicht
van beschikbare parkeerplaatsen in de
buurt van je bestemming, als je daarnaar op
zoek bent. Bij veel vergelijkbare systemen
moet je hier vaak eerst veel stappen voor
ondernemen. De keuze in weergave
manieren neemt erg veel ruimte in beslag,
maar werkt wel begrijpelijk. De kaartweer
gave op het IC is erg groot. In deze modus
worden snelheid en andere informatie
helaas niet adaptief en contextueel aange
past aan de situatie. In de klokkenmodus
van het IC is de kaartweergave fijn en voor
al de ‘turn by turn’-filosofie werkt helder.
Aangekomen op je bestemming kan parke
ren alleen handmatig (voor automatisch
inparkeren moet je een Advanced Parking
Assist Pack bestellen), maar de camera
geeft wel een goed beeld van de situatie.
46
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1 Behalve naar tankstations, loodst het
navigatiesysteem je desgewenst ook naar
een parkeerplaats. 2 Nee, dit is geen multimedia-draaiknop, maar de ‘versnellingspook’. Wás het maar een mediacontroller.

Net als de navigatie werkt het multimediadeel fijn en intuïtief. De visualisatie is
netjes en de schermgrootte is goed benut.
Afspelende nummers van externe strea
mingdiensten als Spotify worden mooi
weergegeven in zowel de IC als het splitscreen.
Over het algemeen is de gebruiksvriende
lijkheid van de Jaguar prima. We vinden het
op een intuïtieve manier onze weg in het
systeem. Wel moet je soms onnodige tus
senstappen zetten voor het doorlopen van
processen. Als minpuntje noteren we dat
de instellingen voor de klimaatbeheersing
vreemd zijn vormgegeven en je weinig
mogelijkheden bieden.

blijkt niet alles even ergonomisch van
opzet. Zo kun je je hand net niet ontspan
nen ergens op laten rusten bij gebruik
making van de draai-drukknop. Verder
blijkt de interface niet geoptimaliseerd
voor invoer via die knop (zoals we dat wel
bij BMW zien). Je scrolt met tekst door
horizontale lijstjes die niet doorlopen, en
soms beland je in situaties waar een hele
boel paneeltjes over elkaar zijn geplaatst.
Dit levert een rommelige uitstraling op en
beperkt de concentratie op de taak. Wan
neer je met je stem aanstuurt, gebeurt er
bijvoorbeeld nog vaak te veel op het
scherm dat aandacht vraagt. Schrijven op
het touchpad veroorzaakt erg veel vertra
ging. Je kunt je weg wel vinden in dit sys
teem, maar de structuur voelt niet intuïtief.

verbinding, waarna Apple CarPlay welis
waar het hele systeem overneemt, maar niet
goed geïntegreerd blijkt te zijn.
Automatisch inparkeren werkt, op het mee
pikken van een enkel stoeprandje na, erg
fijn. Soms wil de auto fileparkeren in een
parkeervak haaks op de rijrichting. Parkeer
je zelf, dan is de achteruitrijcamera erg
karig. De camera geeft wel een realistisch
beeld. Het beeld van bovenaf dat het
scherm weergeeft, is niet afkomstig van een
camera, maar een visualisatie van de par
keersensoren. De cruisecontrol is erg on
handig te bedienen, maar werkt wel fijn.
Hij houdt goed baan en geeft voldoende
zekerheid ten opzichte van overig verkeer.

ONDERWEG
De navigatiefunctie kun je benaderen via
een fysieke knop of via het hoofdmenu.
Een bestemming voer je in via de draai
knop of (na een aantal kliks) met de hand
schrift-optie. Maar dat is traag en werkt
niet fijn. Invoer via stembesturing werkt
aardig. Op de multimedia valt niet veel aan
te merken, behalve dat we Apple CarPlay
alleen aan de praat krijgen via een usb-

2
1 Inparkeren is voor de Mercedes E-klasse een
koud kunstje. 2 De over elkaar geplaatste
menu’s komen de duidelijkheid niet ten goede.

2

TOTAALSCORE

TOTAALSCORE
★★★★★

★★★★★

SCORE JAGUAR XF

SCORE MERCEDESBENZ E-KLASSE

+	
Een mooi en intuïtief ontwerp dat
erg modern aanvoelt
+	
Er wordt in sommige gevallen
contextueel met de gebruiker
meegedacht
+	
Gebruiksvriendelijkheid door
slimme keuzes en focus in het
ontwerp
–	
Alleen invoer via aanraakscherm
– Spraakinvoer beperkt mogelijk

+	
Automatische piloot en adaptieve
cruisecontrol zijn geruststellend
door ondersteunende illustraties
+	
Mooie schermen, genoeg ruimte
–	
Trage reactietijd
–	
S oms rommelige interface
–	
Ontoegankelijk voor Apple CarPlay
–	
Inconsistente en onduidelijke
kaartweergaves

WWW.AUTOWEEK.NL
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PORSCHE
PANAMERA

TESLA MODEL X

SNELLE ELEKTRONICA

BEGIN VAN EEN
NIEUW TIJDPERK

I

M

n de Porsche Panamera maakt de hard
ware een goede indruk. De elektronica
is rap genoeg om de animaties soepel te
kunnen verwerken en het scherm reageert
lekker snel op de commando’s. Ook swipen
gaat goed. De kwaliteit van de IC-schermen
is ook prima en een leuk detail is de visuele
integratie met de bekende fysieke klokken
van Porsche. Er is een mooie balans tussen
tastbare knoppen voor hoofdtaken in de
middenconsole en digitale interacties op
het aanraakscherm. Een sensor zorgt dat de
hoofdmenuknoppen in het scherm groter en
gelabeld worden wanneer je met je vingers
in de buurt komt, maar desondanks blijven
ze aan de kleine kant. Daarnaast kun je ook
commando’s invoeren via een draai-druk
knop. Maar die is echt te klein, zit op een
vreemde positie en werkt niet optimaal
samen met de interface. Verder draait het

1
1 De draai-drukknop is te klein, zit op een
onhandige plek en het systeem lijkt er niet
voor bedacht. 2 Achterin de Porsche heb je
gelegenheid om je via een interface met de
zaken voorin te bemoeien.

VERTEKENENDE FISHEYE
Onderweg doet de cruisecontrol keurig wat
we ervan verwachten. Van een zelfrijdende
functie is nog geen sprake, maar dat komt
alleen doordat de rijbaanassistent de berm
mist. Bij het parkeren worden we niet ge
rustgesteld door de camera; het beeld rond
om is leuk, maar de fisheye-lens vertekent
dusdanig dat de parkeerplek hierdoor veel
kleiner lijkt dan hij is.
De grote kaartweergave van het navigatie
systeem is erg mooi en duidelijk, het invoe

2
48

systeem vooral om tekst, wat veel aandacht
vraagt. De fysieke knoppen in de midden
console voelen soms wiebelig en slap aan,
wat niet goed past bij deze klasse. Uiterst
vervelend is dat de fysieke knoppen voor
het hoofdmenu ook reageren als je ze
alleen aanraakt. Hierdoor spring je vaak
naar menu’s terwijl je dat (nog) helemaal
niet wilt. Ook zijn de buttons vlak (glas
plaat) waardoor je alsnog moet kijken waar
de knop zit; een fysieke knop zou beter
zijn. Een aardige gimmick is het scherm
achterin, waarmee de achterpassagiers ook
instellingen kunnen veranderen.

AUTOWEEK 24 • 2017

ren van een bestemming niet ingewikkeld.
Althans, zolang je geen spraakcommando’s
geeft. Handschriftinvoer werkt trouwens
ook niet fijn. Je arm wordt niet ondersteund
en dat hou je niet lang vol. Multimedia is
snel te bereiken via het hoofdmenu en de
hardware knoppen. De weergave is mooi
en smetteloos. Alleen e
 xterne media zoals
Spotify zijn niet geïntegreerd, maar worden
afgespeeld via Bluetooth.

et z’n digitale dashboard luidt
Tesla een nieuw tijdperk in. De
opzet met het grote display inspi
reert ook andere fabrikanten om met verti
caal geplaatste schermen te komen. Nog
geen enkele gaat zo ver als Tesla door er
ook maar meteen zo’n beetje alle functio
naliteit in weg te stoppen; zowel in de
Model X als in de Model S zijn fysieke
knoppen namelijk vrijwel uitgebannen.
Het is wel jammer dat het grote centrale
scherm z’n informatie af en toe vertraagd
weergeeft. Dit kan liggen aan de verbin
ding, maar ook aan de (grafische) proces
sor. Toch reageert het scherm snel genoeg
op aanraking.
Het bedienen van radio en multimedia is
even wennen. Hier wordt iedere bron als
een soort app benaderd, en die bronnen
staan allemaal door elkaar. Audio-instellin
gen worden in een soort overlay getoond en
het sluiten daarvan gaat via een klein kruis
je. Op je mobiel fijn, in een auto wat klein.
Voor alles wat met het instellen van syste
men te maken heeft (rijhoogte, tempera
tuur, cruisecontrol) moet je met het midden
scherm in de weer. Dat is slecht te doen
tijdens het rijden en bovenal onveilig.
Wanneer je bijvoorbeeld de rijhoogte van

de auto wilt aanpassen, moet je diep in de
menu’s duiken. Dat kun je maar beter niet
doen tijdens het rijden. Daar staat tegen
over dat de structuur en het design van de
UI goed en intuïtief is.

SNEL INPARKEREN
Voor navigeren krijg je op het scherm alle
ruimte. Tesla maakt gebruik van Google
Maps via een liveverbinding. Voordeel hier
van is dat je alle Google-data kunt gebrui
ken en altijd up-to-date bent. Nadeel is het
ontbreken van snelheid door vertraging in
het scherm en lange laadtijden. En hoewel
we de systeemtaal op Nederlands hebben
ingesteld, reageert het navigatiesysteem
alleen op Engelse spraakcommando’s. Ook
feedback op spraakcommando’s ontbreekt,
zodat het onduidelijk is waar het systeem
mee bezig is.
Het IC geeft een goede visuele representa
tie van je eigen auto (lichten aan, deuren
open) en van de situatie om je heen (andere
verkeersdeelnemers). Dit geeft een gerust
gevoel bij adaptief rijden. De turn by turn
informatie is echter onhandig. Prettig is de
automatische inparkeerfunctie; de Tesla
parkeert snel en accuraat in en de feedback
op het scherm is voldoende.

1

2
1 Je favoriete website lees je gewoon op de
middenconsole van de Tesla. 2 Voor sommige
settings moet je dieper de menu’s in dan voor
een verkeersdeelnemer verantwoord is.

TOTAALSCORE
★★★★★

TOTAALSCORE
★★★★★

SCORE PORSCHE
PANAMERA
+	
Goede kwaliteit hardware
+	
Keuze uit een mix van fysieke en
digitale interactie
–	
Mini-draaiknop is onhandig en
zinloos
–	
Systeem denkt niet met je mee
–	
Spraakinvoer werkt niet
consistent

SCORE TESLA MODEL X
+	
Live data via internetverbinding
+	
Strakke en duidelijke UI
+	
Goede visualisaties van situatie
+	
Simpele, logische structuur
–	
Alle (hoofd)taken moet je via
het scherm bedienen
–	
S oms trage reactie van de kaart
–	
Nederlandse spraakbesturing
niet mogelijk
–	
Positie en werking van hardware
‘stokjes’
–	
‘Verdwijnende’ hoofdnavigatie
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VOLVO V90

MOOI MAAR ONHANDIG
M

et veel aandacht voor detail heb
ben ze bij Volvo aan het bedie
ningssysteem gewerkt, het oogt
premium. Opvallend is de goede kwaliteit
van het scherm. Het systeem reageert snel.
Eigenlijk iets te snel: door overgevoelig
heid van het display zodra je dicht bij het
scherm komt, ontstaan er te vaak ongewil
de acties. Daar staat tegenover dat we
regelmatig moeten wachten op loading
spinnertjes, die aangeven dat het systeem
bezig is iets in zijn geheugen te laden.
Fijn is wel dat Volvo voor de bediening van
een paar primaire taken heeft gekozen voor
fysieke knoppen; dat hadden er wel meer
mogen zijn.

Vanuit het hoofdmenu (dat altijd is te bena
deren via de fysieke centrale knop) kun je
heen en weer swipen naar schermen met
applicaties en instellingen. Helaas raken we
te vaak verdwaald in de schermen of zitten
we in verkeerde submenu’s wanneer we pro
beren bepaalde instellingen te vinden. Wij
zijn geen fan van een interface die puur via
een scherm te bedienen is. Het vraagt te
veel concentratie en kan gevaarlijke situa
ties opleveren. Dit hadden we niet verwacht
van het veilige Volvo. Daarentegen is het IC
achter het stuur een verademing, het is een
voudig te bedienen met de knoppen op het
stuur. Ook het head-up display geeft helder
en overzichtelijk informatie weer.

1 Om de gekozen
rijmodus te selecteren, moet je op het
scrollwiel drukken,
met het risico dat
de rol net ietsje
doorschiet. 2 Te
veel systemen
kunnen alleen via
het (overgevoelige)
scherm worden
bediend.

1

2

Volvo biedt genoeg mogelijkheden voor het
afspelen van media, onder meer via spraak,
en dat werkt prima. Dit in tegenstelling tot
het met je stem invoeren van een navigatie
bestemming, want dat mislukt volledig. Het
systeem blijft maar vragen naar een ‘zoek
gebied’. Handmatig levert het gelukkig
geen problemen op. Fijn is daarbij wel dat
er met je wordt meegedacht voor POI’s op
je route. De ‘turn by turn’-navigatieweerga
ve op de IC ervaren we als erg prettig.

SCROLLWIEL
De bediening van de klimaatregeling is
geïnspireerd op de manier waarop Tesla dat
doet en heeft dezelfde bedieningsnadelen
tijdens het rijden. Je moet naar het scherm
kijken om de knoppen te kunnen vinden en
bedienen. Hierdoor kun je simpele, vaak
voorkomende instellingen niet kiezen, om
dat je ook de weg en het verkeer om je heen
in de gaten moet houden. De rijmodi zijn
wel direct via een scrollwiel in de midden
console in te stellen. Handig. Alleen blijkt
dat het bevestigen van een keuze (indruk
ken van het scrollwiel) vaak gepaard gaat
met een draai aan dat wiel. Opmerkelijk is
de manier van automatisch inparkeren: je
moet remmen in plaats van gasgeven. De
360-gradencamera is dan wel weer prettig
voor zo’n grote auto.

TOTAALSCORE
★★★★★

SCORE VOLVO V90
+	
Premium uitstraling centrale en
IC-scherm
+	
Overzichtelijk hoofdscherm
–	
Geen intuïtieve structuur
–	
Weinig hiërarchie en scanbaarheid
–	
Spraakherkenning kregen wij niet
werkend voor navigatie
–	
Te gevoelig centraal scherm
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