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ING ontwikkelt eerste toepassing voor
Nederlandse Google Assistent
ING heeft een eerste toepassing ontwikkeld voor de Nederlandstalige
Google Assistent die vandaag wordt geïntroduceerd. Klanten kunnen op
hun smartphone aan deze digitale persoonlijke assistent met hun stem de
opdracht geven om de Woon-je-al-ideaal-wijzer van ING te doen. ING
verwacht dat klanten spraakbesturing steeds meer gaan gebruiken voor hun
bankzaken en gaat op termijn meer toepassingen ontwikkelen voor de
Google Assistent. Eerder introduceerde ING al haar eigen stembediening
Inge en Apple spraakassistent Siri in de Mobiel Bankieren App.

Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren ING: “Voor veel mensen is spraakbesturing nog

iets van de toekomst en daardoor wordt het nu nog niet veel gebruikt in Nederland. Met de

opkomst van Nederlandstalige spraakassistenten als de Google Assistent en straks ook slimme

speakers, verwachten we echter dat spraakbesturing, en ook het regelen van je bankzaken met

je stem, veel meer gebruikt gaat worden. Dit maakt het regelen van bankzaken nog makkelijker

voor onze klanten en daarom volgt ING deze technologische ontwikkelingen op de voet.”

Oké Google, ik wil met ING Wonen praten

De Google Assistent is een persoonlijke assistent waaraan gebruikers met hun stem vragen

kunnen stellen en opdrachten kunnen geven. De Assistent is beschikbaar op Android en Apple

smartphones en tablets. ING heeft in samenwerking met Google een actie ontwikkeld zodat

mensen met hun stem de Assistent opdracht kunnen geven om met ING Wonen te praten. De

Assistent stelt dan een paar vragen en op basis van de antwoorden geeft ING aan welke stappen

mensen kunnen nemen op weg naar hun ideale woning. Dit is voor ING een eerste stap in het

ontwikkelen van meer toepassingen voor de Google Assistent.

Opkomst spraakassistenten
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 

In 2014 introduceerde ING als eerste Europese bank stembediening Inge in de Mobiel

Bankieren App. Met Inge kunnen klanten onder andere inloggen, hun saldo opvragen en een

betaalopdracht geven in de app. Nu Google met de Google Assistent en Apple met Siri zelf

spraakassistenten hebben ontwikkeld, die ook te gebruiken zijn in andere apps, heeft ING

besloten om per 2 juli 2018 te stoppen met Inge. De spraakassistenten van de platformen

ontwikkelen zich razendsnel en hierdoor voegt Inge als aparte spraakassistent weinig waarde

meer toe aan de Mobiel Bankieren App. Klanten met een Apple iPhone of iPad kunnen gebruik

maken van Siri. Daarnaast verwacht ING in de toekomst meer functionaliteiten via de Google

Assistent te kunnen ondersteunen.

Citaten

Voor veel mensen is spraakbesturing nog iets van de toekomst en daardoor
wordt het nu nog niet veel gebruikt in Nederland. Met de opkomst van
Nederlandstalige spraakassistenten als de Google Assistent en straks ook
slimme speakers, verwachten we echter dat spraakbesturing, en ook het
regelen van je bankzaken met je stem, veel meer gebruikt gaat worden. Dit
maakt het regelen van bankzaken nog makkelijker voor onze klanten en
daarom volgt ING deze technologische ontwikkelingen op de voet.
— Jeroen Losekoot, Manager Digitaal Bankieren ING

https://www.ing.com/Investor-relations/Share-information.htm


When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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