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ŠKODA představuje novou digitální asistentku: „Okay, Lauro!“ 
 

› Premiéra digitální asistentky ŠKODA v městském SUV KAMIQ a kompaktním modelu SCALA 

› Digitální asistentka Laura rozumí celým větám v šesti jazycích  

› Nová funkce vrcholného infotainment systému Amundsen využívá standardně dodávanou eSIM-kartu 

 

Mladá Boleslav, 25. září 2019 – ŠKODA představuje novou digitální asistentku: Nové rozšířené 

hlasové ovládání slyší na jméno Laura a rozumí i plynně proneseným celým větám. Patří do 

funkčního rozsahu vrcholného infotainment systému Amundsen a je k dispozici pro nové městské 

SUV KAMIQ i kompaktní model SCALA. Se zavedením nové digitální asistentky česká automobilka 

potvrzuje u obou svých modelů v jejich segmentech pozici průkopníků v oblasti infotainment 

systémů a konektivity. 

 

Nové městské SUV ŠKODA KAMIQ a kompaktní model SCALA lze nyní ovládat i pomocí nové digitální 

asistentky Laura. Je-li vůz vybaven špičkovým systémem infotainmentu Amundsen, stačí jej jednoduše 

oslovit „Okay, Lauro!“ a aktivovat tak rozšířené hlasové ovládání. Není nutno mačkat žádné tlačítko ani 

provádět žádnou další akci. Laura rozumí i plynule proneseným celým větám, řidič nemusí používat žádné 

přesně určené pokyny nebo fráze.  

 

Laura ovládá šest jazyků a v případě potřeby rozumí i dialektům 

Nové rozšířené hlasové ovládání využívající i online data dokáže splnit pokyny nejrůznějších druhů. Zahájí 

například navigaci k určenému cíli, vyhledá oblíbenou hudbu nebo si nechá nadiktovat SMS. To všechno 

Laura zvládá už v šesti jazycích, vedle angličtiny, němčiny a francouzštiny ovládá také španělštinu, italštinu 

nebo češtinu. V případě potřeby porozumí i dialektům. Díky standardně dodávané eSIM-kartě jsou modely 

KAMIQ a SCALA vždy online. To systému Laura umožňuje kombinovat data uložená v paměti infotainment 

systému s online daty a tím i rychle a pružně reagovat. Přechod mezi online a offline službami probíhá 

plynule a uživatelé jej nezaznamenají.  

 

Flexibilní dialog s atmosférou přirozeného rozhovoru 

Dialog s asistentkou Laura může řidič kdykoli přerušit a zadat nový příkaz, aniž by musel vyčkat na 

dokončení věty systému. Zadání příkazů tak probíhá mimořádně rychle. Rádio nebo hudební přehrávač se 

navíc během rozhovoru neztlumí zcela, ale jen mírně, což dotváří atmosféru přirozeného rozhovoru.  

 

Nové funkce digitální asistentky Laury se budou průběžně vyvíjet, dále zlepšovat a rozšiřovat. Systém bude 

brzy k dispozici i v dalších modelech ŠKODA. V budoucnu bude Laura umět například ovládat více funkcí 

vozu nebo ještě plynuleji reagovat na celé mluvené věty; bude možný i jednoduchý rozhovor. Myslitelné 

jsou do budoucna také aplikace rozšířeného hlasového ovládání i mimo vozidlo, například v rámci 

mobilních nebo webových aplikací či online konfigurátoru.  

  
 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  
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Fotografie a video k tématu: 

 

 

ŠKODA představuje novou digitální asistentku:  

„Okay, Lauro!“ 

Nové městské SUV ŠKODA KAMIQ a kompaktní 

model SCALA lze nyní ovládat i pomocí nové digitální 

asistentky Laura. Je-li vůz vybaven vrcholným 

infotainment systémem Amundsen, stačí jej jednoduše 

oslovit „Okay, Lauro!“ a aktivovat tak rozšířené 

hlasové ovládání. 

  
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Video: ŠKODA představuje novou digitální asistentku:  

„Okay, Lauro!“ 

Nové rozšířené hlasové ovládání využívající i online 

data dokáže splnit pokyny nejrůznějších druhů. To 

všechno Laura zvládá už v šesti jazycích, vedle 

angličtiny, němčiny a francouzštiny ovládá také 

španělštinu, italštinu nebo češtinu. 
 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení 

mobility“. 
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