Release Notes 20-11
•
•

BELANGRIJKE AANWIJZING: ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!
BMW M Laptimer: maak uw prestaties meetbaar!

•

Uw persoonlijke bestuurdersprofiel in de BMW: QR-code scannen en rijden maar!
BMW M Laptimer: maak uw prestaties meetbaar!
Rijplezier op het circuit compleet nieuw gedefinieerd. De BMW M Laptimer helpt u uw rijstijl en uw
prestaties op het circuit te verbeteren en: tijdens het rijden hebt u voortdurend overzicht over
rondetijden, de actuele rijtijd of de afgelegde afstand. Na het rijden kunt u uw prestaties in alle
rust analyseren, omdat de BMW M Laptimer de sensorgegevens rechtstreeks van uw auto
verzamelt en overzichtelijk aan u presenteert.
Uw persoonlijke bestuurdersprofiel in de BMW: QR-code scannen en rijden maar!
Hebt u de nieuwe My BMW-app al geïnstalleerd? Dan kunt u nu nog eenvoudiger uw persoonlijke
bestuurdersprofiel aanmaken:ga naar Bestuurdersprofielen toevoegen, selecteer de optie
'Inloggen via My BMW App' en scan de weergegeven QR-code met de My BMW-app. Ongeacht
of u uw eigen BMW of een huurauto hebt: uw airco- en navigatie-instellingen zoals thuisadres,
laatste bestemmingen, favorieten en meer worden veilig en snel in de auto opgeslagen.
Maak voor iedere voertuiggebruiker een profiel aan en profiteer: uw persoonlijke instellingen
zoals zitpositie, buitenspiegels, voorkeursinstellingen voor de bestuurdersassistentie en nog veel
meer worden automatisch in uw persoonlijke profiel opgeslagen. Wanneer u uw profiel aan uw
autosleutel koppelt, wordt u zelfs persoonlijk verwelkomd en treft u uw persoonlijke instellingen
aan zodra u de auto opent.

Release Notes 20-07
•

BELANGRIJKE AANWIJZING: ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!

•

Android Auto™: uw favoriete apps in de auto bedienen.
Apple CarPlay®: Nog beter geïntegreerd.
BMW Maps intuïtief als op uw smartphone.
BMW Intelligent Personal Assistant: ondersteunt u nu nóg effectiever.
eDrive Zones (alleen PHEV): behoud het overzicht.
Contactloze opening van de achterklep: beslis op een flexibele manier.

•
•
•
•
•

Android Auto™: uw favoriete apps in de auto bedienen.
Android Auto biedt een eenvoudig en veilig gebruik van de smartphonefuncties tijdens het rijden.
De draadloze verbinding biedt u toegang tot uw favoriete apps zoals navigatie, media en
messaging. U kunt ook met de Google-assistent praten om zaken aan te sturen of regelen. Om
gebruik te maken van Android Auto hebt u een Samsung- of Google-smartphone met Android 10
of een smartphone met Android 11 nodig, ongeacht de fabrikant van de smartphone.
Apple CarPlay®: Nog beter geïntegreerd.
Uw smartphone-apps perfect geïntegreerd. Bij het navigeren met Apple Maps krijgt u nu ook
afslaginstructies en rijstrookinformatie direct op het head-up-display en het combinatieinstrument.
BMW Maps intuïtief als op uw smartphone.
BMW Maps met een cloudgebaseerde berekening maakt uw navigatie gemakkelijker, sneller en
preciezer. De invoer van de bestemming is intuïtief met een vrij zoekveld en voor POI's (Points of
Interest) worden extra afbeeldingen, beoordelingen en openingstijden weergegeven. Het
opbouwen van een route gaat sneller dan ooit met real-time verkeersupdates en een grotere
dekking van de verkeersinformatie.
Link

BMW Intelligent Personal Assistant: ondersteunt u nu nóg effectiever.
Regelt nog meer functies: Met uw stem de zijramen openen en sluiten, de zonwering omhoog en
omlaag bewegen, van rijmodi SPORT, COMFORT en ECO PRO wisselen. En zelfs de
airconditioning, het ontdooien van de voorruit en de stuurverwarming door middel van een
spraakcommando activeren. Uw BMW Intelligent Personal Assistant ondersteunt u nu nog beter.
Ondersteunt een efficiënte rijstijl: Brandstof en energie besparen of de klimaatregeling aan uw
persoonlijke behoeften aanpassen. Uw digitale assistent ondersteunt u met tips en hints tijdens
het rijden.
Wordt geleverd in een nieuw ontwerp: Alerter, emotioneler, persoonlijker: de BMW Intelligent
Personal Assistant herkent of hij door de bestuurder of de passagier wordt aangesproken. De
nieuw ontworpen vormgeving past zich dienovereenkomstig aan en stuurt de functies op basis
van de vraag alleen op de desbetreffende pagina aan.
Automatiseert uw routines: Stel regels in voor uw routines, zodat de BMW Intelligent Personal
Assistant ze in de toekomst automatisch uitvoert. Dit werkt voor de zijramen op een bepaalde
GPS-locatie (zoals uw garage of een parkeergarage-ingang), de stoelverwarming en -ventilatie,
de stuurverwarming en de eDrive Zones.
Stelt spraakcommando's voor die passen bij de situatie: Het juiste spraakcommando op het juiste
moment. De widget van de BMW Intelligent Personal Assistant toont u vanaf nu
spraakcommando's die passen bij uw specifieke situatie. Het toont u bijvoorbeeld het
spraakcommando “Navigatie naar het volgende tankstation” als u nog maar weinig brandstof hebt
of “Activeer de stoelverwarming” als het buiten koud is. U kunt de widget in het hoofdmenu
activeren.
eDrive Zones (alleen PHEV): behoud het overzicht.
Een beter overzicht over de eDrive Zones. De eDrive Zones worden verborgen wanneer u in een
weergave vanaf 50 km komt en het maximum aantal eDrive Zones dat in de lijst wordt
weergegeven, is beperkt. Zo vindt u sneller de gewenste locatie.
Contactloze opening van de achterklep: beslis op een flexibele manier.
Bepaal zelf hoe u de Smart Opener voor de achterklep van uw auto wilt gebruiken: de kick-functie
voor zowel het openen als sluiten van de achterklep, of dat u slechts één van de twee functies
apart wilt gebruiken. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de Smart Opener volledig te
deactiveren.

Release Notes 19-11
•
•
•
•

BELANGRIJKE AANWIJZING: ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!
BMW Intelligent Personal Assistant Widget (functie-uitbreiding)
Selectievakje voor dagrijlicht met achterlicht
Drive Recorder (voorbereiding voor aankoop in de winkel)
BMW Intelligent Personal Assistant Widget (functie-uitbreiding)
Nu hebt u de mogelijkheid om uw BMW Intelligent Personal Assistant nóg beter te leren kennen.
De functie-uitbreiding biedt u de mogelijkheid om voorbeelden voor gesproken opdrachten van
uw persoonlijke assistent weer te geven. Het scherm wordt met korte tussenpozen regelmatig
geactualiseerd. Als u bovendien op de widget op het Control Display van uw BMW tikt, komt u
direct in de instellingen van de BMW Intelligent Personal Assistant terecht. U bepaalt zelf hoe
uitgebreid uw widget moet zijn. Hij is beschikbaar in twee weergaveformaten en u kunt hem zelf
activeren in het hoofdmenu.
Selectievakje voor dagrijlicht met achterlicht
Vestig ook de aandacht op de achterzijde van uw BMW. Met het selectievakje voor dagrijlichten
met achterlicht bepaalt u of u bij het rijden met dagrijlicht de achterlichten aan of uit wilt zetten. U
kunt de keuze eenvoudig zelf maken via het Control Display van uw auto. Zo neem u altijd het

zekere voor het onzekere, ook in landen waar het rijden met dagrijlicht verplicht is, zodat u
zonder zorgen kunt genieten van uw reis.
Drive Recorder (voorbereiding voor aankoop in de winkel)
Automatisch of handmatig – de BMW Drive Recorder legt uw omgeving tot 40 seconden lang
vast. Op deze manier kunt u kritische rijsituaties in het wegverkeer zeer nauwkeurig en zonder
verdere actie vastleggen. Maar ook prachtige herinneringen aan bijzonder mooie routes kunt u
met de BMW Drive Recorder met één druk op de knop verzamelen. De opname lukt heel
makkelijk met behulp van de geïntegreerde camera's.
Aanwijzing: de Remote Software Upgrade omvat niet de Drive Recorder als functie zelf, maar
maakt het voor bepaalde voertuigen mogelijk om deze functie in de Connected Drive Store aan te
schaffen.

Release Notes 19-07
•

BELANGRIJKE AANWIJZING: ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!
Uw BMW Intelligent Personal Assistant staat u vanaf nu steeds bij en past zich nog beter aan
elke situatie aan.

•

U kunt uw lievelingssongs altijd en overal afspelen. Log in de auto direct met uw Spotifyaccount in en geniet van uw persoonlijke greatest hits.
U bent voorbereid op gevaarlijke punten – de Dangerous Curve Assistant waarschuwt u tijdig
voor gevaarlijke bochten.

•
•
•
•

U bepaalt waar u parkeert. Met de parkeerplaatsassistent vindt u sneller een parkeerplaats in
de buurt van uw bestemming.
Gemakkelijker inparkeren. De inparkeerhulp ondersteunt u bij het loodrecht inparkeren.
Remt bij het achterwaarts inparkeren automatisch voordat het te laat is. Met de Active Park
Distance Control vormen hindernissen aan de achter- en zijkant geen probleem meer.
OPMERKING VOORAF: Tijdens de installatie van de Remote Software upgrade kan het
voertuig gedurende ca. 20 minuten niet worden verplaatst en is het alarmsysteem niet
actief. Parkeer daarom het voertuig op een veilige plek. Deze Release Notes zijn na de
installatie ook terug te vinden in de My BMW App.
BMW Intelligent Personal Assistant (nieuwe functie)
Om de BMW Personal Assistant te kunnen gebruiken moet u eerst met uw bestuurdersprofiel
inloggen. Na het inloggen kunt u uw BMW een persoonlijk activeringswoord geven.
Deze update biedt u de mogelijkheid het gedrag van uw persoonlijke assistent in te stellen.
Afhankelijk van met wie en met welke bestemming u onderweg bent beslist u zelf hoe hij moet
reageren: of berichten privé en alleen voor u zichtbaar zijn, of u proactief wordt aangesproken, of
u telefoontjes wilt ontvangen en wanneer u de registratie van persoonlijke gegevens niet wenst.
Welke instelling actueel is geactiveerd, herkent u aan de overeenkomstige visualisering van uw
persoonlijke assistent.
Alle diensten en instellingen van de BMW Intelligent Personal Assistant zijn nu via een eigen
menu direct toegankelijk. Wilt u weten wat de BMW Intelligent Personal Assistant verder nog
allemaal kan? Bekijk dan de nieuwe video in de handleiding in de auto.
BMW Connected Music – Spotify (nieuwe functie)
Luister onderweg heel eenvoudig naar uw lievelingssongs, playlists en luisterboeken en gebruik
Spotify via BMW Connected Music net als thuis of op uw smartphone. U hoeft in de auto alleen
maar met de toegangsgegevens van uw persoonlijke Spotify-Premiumaccount in te loggen.
Bovendien kunt u via Spotify Connect met uw ingelogde Smart Device de muziek in de auto
aansturen.

Dangerous Curve Assistant (nieuwe functie)
De Dangerous Curve Assistant waarschuwt via meldingen in het Head-updisplay tijdig voor
potentieel gevaarlijke bochten. Hiervoor hebt u een navigatiekaart Q4 2018 (of actueler) nodig.
Parkeerplaatsassistent (nieuwe functie)
Dichtbij uw bestemming een parkeerplaats vinden? De parkeerplaatsassistent stelt u vrije
plaatsen in parkeergarages of in de straat voor en vindt aan de hand van uw keuze de voor u
beste route met de hoogste waarschijnlijkheid van een parkeerplaats.
Inparkeerhulp voor haakse parkeerplekken (functie-uitbreiding)
Loodrecht op de rijbaan inparkeren wordt met deze functie-uitbreiding eenvoudiger.
Active Park Distance Control (nieuwe functie)
Bij achterwaarts inparkeren wordt u ondersteund om botsingen te voorkomen. Er is nu een extra
remingreep tijdens het manoeuvreren zodra er hindernissen aan de achter- of zijkant opduiken.

Release Notes 19-03
•
•
•
•
•
•
•

BELANGRIJKE OPMERKING: Ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!
Spreek gewoon natuurlijk met uw BMW Intelligent Personal Assistant. Hij kan u alles over de
auto uitleggen en u helpen uw BMW beter te leren kennen.
Comfortabeler en dynamischer rijden – snelheidsregeling met Stop&Go-functie
Gemakkelijker inparkeren – parkeerassistent voor haaks en parallel inparkeren
Veilig in het spoor blijven rijden – uitbreiding spoorassistent met actieve bescherming bij een
dreigende aanrijding van opzij
Laat u zonder stress inparkeren – aanpassing van de toonweergave bij actieve
parkeerassistent
... en nog veel meer.
BELANGRIJKE OPMERKING: Ter installatie dient u het voertuig verkeersveilig te parkeren!
Tijdens de installatie van de Remote Software upgrade kan het voertuig gedurende ca. 20
minuten niet worden verplaatst. Let erop dat u het voertuig verkeersveilig parkeert!
BMW Intelligent Personal Assistant (nieuwe functie)
De BMW Intelligent Personal Assistant is uw persoonlijke assistent in het voertuig. Activeer hem
eerst met de spraakopdracht “Hey BMW”. U kunt uw persoonlijke assistent ook een eigen naam
geven.

•

Als BMW expert kan hij allerlei functies uitleggen en kent hij de toestand van uw voertuig. Hij
neemt u talloze instellingen uit handen (“Hey BMW, ik heb het koud”). Uw persoonlijke
assistent begrijpt u, helpt u en denkt mee. Hij leert bij elk gebruik bij en onthoudt veel van uw

voertuiginstellingen.
• Uw BMW zorgt voor u. Hij verkwikt u als u moe bent, ontspant u na een drukke dag en past het
interieur van u voertuig optimaal aan uw stemming aan. Met de In-Car Experiences, daaronder
de Caring Car-programma’s en de Experience Modes, zorgt uw auto ervoor dat u zich beter
voelt.
• En ook de andere passagiers kunnen via Connected Command het entertainment- en
navigatiesysteem en functies van de airconditioning regelen. Ze kunnen deze systemen
bedienen via de My BMW App, voor zover u ze voor hen vrijschakelt.
Houd er rekening mee dat de volledige functionaliteit van de BMW Intelligent Personal Assistant
pas beschikbaar is na de eerste rit.

Actieve snelheidsregeling met Stop&Go-functie (functie-uitbreiding)
Het systeem stelt u ertoe in staat, snelheidsafhankelijke afstanden tot het voor u rijdende voertuig
aan te houden. Met deze functie-uitbreiding accelereert uw auto na het stoppen dynamischer.
Verder verlopen rits- en inhaalmanoeuvres een stuk comfortabeler en aangepaster aan de
verkeersstroom.
Bescherming tegen dreigende aanrijding van opzij (functie-uitbreiding)
Lane Control Assistant with active side collision protection helpt u met optische en haptische
waarschuwingssignalen en door actief ingrijpen in de besturing om aanrijdingen van opzij te
vermijden. De functie-uitbreiding van de spoorassistent waarschuwt u bij het wisselen van
rijstrook voor statische objecten zoals zijdelingse vangrails.
Parkeerassistent voor inparkeren (functie-uitbreiding)
Het inparkeren, zowel parallel aan als loodrecht op de rijbaan, wordt met deze functie-uitbreiding
eenvoudiger, net als het uitparkeren uit parkeervakken die parallel verlopen aan de rijbaan.

