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INRIX en ParkU hebben de handen ineen geslagen om Europese bestuurders vanuit
hun auto een complete parkeerervaring aan te bieden.
•

INRIX en ParkU integreren betalingstransacties in navigatiesystemen van auto's voor 55 steden
in 10 Europese landen.

•

Europese bestuurders kunnen nu rechtstreeks vanaf het dashboard van hun auto de weg vinden
naar de deelnemende locaties van ParkU en een parkeerplaats reserveren en betalen.

•

ParkU integreert de parkeerinformatie van INRIX voor 6 miljoen parkeerplaatsen in 30 landen.

München, 31 januari 2017 – INRIX, Inc., de wereldwijde marktleider op het gebied van connected
car diensten en vervoersgegevens, en het in Duitsland en Nederland gevestigde ParkU, aanbieder
van te reserveren off-street parkeerplaatsen in 10 verschillende Europese landen, zijn een
strategisch samenwerkingsverband aangegaan om ingebouwde betalings- en reserveringstechnologieën naar het dashboard van connected cars te brengen.
Vanaf nu biedt het partnerschap autofabrikanten de mogelijkheid om een ingebouwde en complete
parkeerervaring te creëren waarmee Europese bestuurders vanaf het dashboard van hun auto een
parkeerplaats kunnen vinden en betalen. De te reserveren en te betalen locaties van ParkU zullen in de
parkeeroplossing van INRIX worden opgenomen om Europese bestuurders vanuit de connected car in een
complete parkeerervaring te voorzien. Dit geïntegreerde platform zal bestuurders de mogelijkheid geven
om parkeerplaatsen in 55 Europese steden te reserveren en te betalen.
"Voor velen is het parkeren van hun voertuig het meest stressvolle deel van het rijden, vooral wanneer men
een parkeerplaats in een druk gebied zoekt of de omgeving niet goed kent", aldus Alex Israel, General
Manager en Vice President, Parking, INRIX. "Onze samenwerking met ParkU is bedoeld om deze zorg weg te
nemen en onze Europese automobielklanten de mogelijkheid te geven om bestuurders een compleet
ingebouwde en verbonden parkeerervaring aan te bieden. Steeds meer bestuurders vragen naar
parkeerdiensten bij de aanschaf van hun volgende voertuig en dit partnerschap helpt dit dichter bij de
realiteit te brengen."
ParkU is de snelst groeiende parkeerapp in Europa en biedt vanaf nu bestuurders de mogelijkheid om voor
aankomst een parkeerplaats te vinden, te boeken en te betalen. Dankzij de technische integratie van de
alomvattende INRIX-database met off-street parkeerplaatsen kunnen bestuurders vanaf nu vanuit de ParkUapp verschillende parkeermogelijkheden vergelijken, inzicht krijgen in de beschikbaarheid en
bezettingsgraad van parkeerplaatsen in garages of op eigen terrein, evenals hun locatie, afstand,
openingstijden, tarieven, betaalmethoden en doorrijhoogte.
"Het vinden, reserveren en betalen voor parkeren is altijd de kern van onze dienst geweest. Deze
samenwerking met INRIX is een uitgelezen kans om de door ons aan de klant aangeboden alles-in-een
parkeeroplossing uit te breiden en te verbeteren door alle relevante reserveer- en informatiediensten in één
enkele app aan te bieden", zegt Adriaan Mensink, CEO van ParkU. "Ten eerste kunnen we nu onze
reserveringsdiensten voor parkeerplaatsen uitbreiden naar connected navigatiesystemen in auto's. Ten
tweede kunnen de gebruikers van de ParkU-app nu actuele informatie bekijken van meer dan 6 miljoen
parkeerplaatsen in 30 landen."

Sinds de introductie in 2013 heeft ParkU zijn activiteiten snel ontwikkeld in de DACH-regio en in Nederland
met het aanbieden van reserveringsdiensten voor parkeerplaatsen in binnensteden en op luchthavens in 55
Europese steden. De app beschikt naast de filters voor soorten, eigenschappen en prijzen van
parkeerplaatsen ook een uitgebreide reeks parkeeropties zoals parkeergarages, parkeren op luchthavens en
cruisehavens, P+R-voorzieningen, peer-to-peer parking en nog veel meer. Zo kunnen bestuurders altijd de
meest geschikte parkeerplaats vinden.
Dit strategisch samenwerkingsverband met ParkU stelt INRIX in staat om zijn ingebouwde reserverings- en
betalingsplatform uit te breiden naar de Europese markt. Voortbouwend op de door INRIX gelanceerde
reserverings- en betalingsoplossing van parkeergelegenheid voor automakers in mei 2016, zal deze
overeenkomst de dekking verder vergroten door de locaties van ParkU in 55 Europese steden toe te voegen.
Hierdoor kunnen automakers wereldwijd meer bestuurders een complete parkeerervaring aanbieden.
INRIX bracht de eerste dynamische off-street parkeerdienst van de sector op de markt in 2013, gevolgd door
de eerste geïntegreerde on-street parkeeroplossing in juni 2015. In augustus 2015, verwierf INRIX ParkMe,
een wereldwijde leider op het vlak van parkeerplaatsen, beschikbaarheid en reserveringen. In januari 2016
ontving het bedrijf van SBD erkenning voor zijn uitgebreide en nauwkeurige parkeerplaatsgegevens in de VS
en Europa.
INRIX Parking omvat momenteel parkeerinformatie op straatniveau in meer dan 30 steden wereldwijd, en
een database met meer dan 29 miljoen off-street parkeerplaatsen op meer dan 90.000 locaties in 4.500
steden in 65 landen. INRIX is de geprefereerde leverancier van parkeerinformatie en -diensten aan
toonaangevende autofabrikanten, waaronder Audi, BMW, Lexus en Porsche, en van
transportagentschappen en bestuurders over de hele wereld.
Sinds de introductie in 2013 heeft ParkU zijn activiteiten snel ontwikkeld in de DACH-regio en in Nederland
met het aanbieden van reserveringsdiensten voor parkeerplaatsen in binnensteden en op luchthavens in 55
Europese steden. De app beschikt naast de filters voor soorten, eigenschappen en prijzen van
parkeerplaatsen ook een uitgebreide reeks parkeeropties zoals parkeergarages, parkeren op luchthavens en
cruisehavens, P+R-voorzieningen, peer-to-peer parking en nog veel meer. Zo kunnen bestuurders altijd de
meest geschikte parkeerplaats vinden.

Over ParkU – The Parking App
ParkU is Europa’s enige 'All-in-One' parkeer App met reserveringsoptie en informatie over meer dan zes miljoen
parkeerplaatsen in meer dan 30 landen. De App geeft real-time informatie en door de reserveringsoptie zijn er
gegarandeerde parkeerplaatsen. Dankzij de up-to-date informatie over de beschikbaarheid, locatie, afstand,
openingstijden, tarieven, betaalmethoden en voorzieningen kunnen parkeerplaatsen snel en eenvoudig met
elkaar worden vergelijken. Met ParkU vinden automobilisten altijd hun ideale parkeerplaats.
Over INRIX
INRIX is de wereldwijde marktleider op het gebied van connected car diensten en vervoersgegevens, een nieuwe
aanpak die gebruik maakt van big data en de cloud om te helpen bij het beheer van de stedelijke mobiliteit.
Door verschillende bronnen te combineren en intelligentie toe te passen, levert INRIX uitgebreide gegevens en
oplossingen die mensen, steden en bedrijven vooruit helpen.
We werken samen met autofabrikanten, overheden, providers van mobiele telecommunicatie, ontwikkelaars,
adverteerders, en grote en kleine bedrijven.
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