
Nederlandse veilig rijden-app Flo komt met online profiel
Flo is een app voor iPhone en Android smartphones die feedback geeft op je rijgedrag. Flo
komt met een online profiel om je data te downloaden.

NOORDWIJK - Met tegen de 150 duizend Android downloads en 20 duizend iPhone app
downloads begint deze Nederlandse startup een echte impact te maken op het rijgedrag
wereldwijd. Flo wil autorijders bewuster maken van hun rijgedrag, maar dan wel op een leuke
manier. Niet met een belerende toon. Daarom krijg je pluspunten voor goed rijgedrag, en
minpunten voor bijvoorbeeld abrupt remmen of scherpe bochten. Vandaag breidt Flo uit met
een online profiel waarin je je ritten en bijbehorende Flo-scores kan inzien en je ritdata kan
downloaden. Zo kunnen gebruikers met Flo niet alleen hun rijgedrag verbeteren, maar ook
hun ritadministratie bijhouden. Het online profiel zal ook de plek worden waar persoonlijke en
algemene analyses over rijgedrag zullen worden gedeeld.

“Wat wij hebben gemerkt is dat bestuurders die zich bewust zijn van hun
rijgedrag daadwerkelijk beter rijgedrag gaan vertonen. Als die bewustwording
van het rijden ook maar één verkeersdode per jaar scheelt, zijn wij al blij!„
— Andreas Willemse

Verbeteren rijgedrag
Flo is de eerste app die je rijgedrag analyseert op basis van informatie die volledig van de
smartphone afkomstig is. Flo houdt tijdens het rijden bij hoe goed je optrekt, bochten neemt
en remt. In de app zie je de score die je krijgt voor je rijvaardigheid. Na de rit kan je de hele
route met alle beoordelingen op een kaart terugzien. Ook kan je de verschillende ritten
vergelijken, om te zien of je vooruitgang boekt in je rijgedrag.

Gratis apps

De gratis app is te downloaden in de Apple App Store en in de Google Play Store. Het online
profiel is beschikbaar op http://profile.driveflo.com
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https://itunes.apple.com/nl/app/flo-driving-insights/id994298961?l=en&mt=8
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OVER FLO - DRIVING INSIGHTS

Flo is the first app that successfully analyses driving behavior using only a smartphone's GPS. Flo provides real
time feedback on corners, braking, acceleration and speed. Based on this, the Flo score is calculated. After driving,
the trip can be analyzed in the app, or in the online profile. Flo is a Dutch startup based in Noordwijk.

iPhone app - Android app - Website - Online profile
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