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Nettsteder har et stort behov for en god 

søkeløsning. Stadig flere av de besøkende 

bruker søket til å finne den 

informasjonen de er ute etter. Et godt 

søk blir en viktig del av en god 

brukeropplevelse. Og et godt søk viser 

både de mest relevante treff og de treff 

redaktøren ønsker. 

 

Intranett har behov for en bredere 

søkeløsning. Et levende intranett vil 

være informasjons-navet i moderne 

virksomheter. I et informasjons-nav 

forventer medarbeidere å finne 

informasjon fra hele virksomheten, ikke 

fra intranettet alene.  

 

IntelliSearch for EPiServer er svaret på 

begge disse behovene. Løsningen er 

avansert, funksjonsrik, enkel å 

implementere og fornuftig priset. Og ikke 

minst, løsningen er hele tiden utvidbar til 

et virksomhetssøk med flere kilder. 

  

IntelliSearch leverer en profesjonelt 

utviklet og kommersielt supportert 

søkeløsning. Funksjonaliteten i løsningen 

er helt i verdensklasse. Omtalen fra både 

bransjeanalytikere og kunder 

underbygger dette.  

 

Med IntelliSearch for EPiServer kan alle 

organisasjoner være trygge på at de har 

en løsning for fremtiden.

   

IntelliSearch for EPiServer 
Optimalisert og utvidbar søkeløsning 

 

 Enkel å 

implementere 

 

 Markedsledende 

funksjonalitet 

 

 Mye for pengene 

 

 Utvidbar med flere 

søkekilder 

  

 

«En knallgod 

søkeløsning. Denne 

har hjulpet oss til 

toppscore på 

evalueringer av 

vårt nettsted»   

SYSTEMKRAV 

Windows Server 2008 

R2 64-bit eller nyere 

 

EPiServer 6 eller nyere 

  

DRIFTSMODELL 

Flere alternativer – 

snakk med oss om 

mulighetene 
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Viktigste funksjoner 

 Fullt integrert i EPiServer 

 God relevansmodell 

 I tillegg: påvirk relevansen selv 
og la søkemotoren lære relevans 
basert på bruk 

 Legg inn «Redaktørstyrte treff» 

 Forhåndsvisning av dokumenter 

 Automatisk forslag til søkeuttrykk 

 Håndter synonymer 

 Statistikk 

 Administrasjonsverktøy for 
redaktører integrert i EPiServer 

 

Flere funksjoner: 

 GUI – fullt konfigurerbart 

 Utvid søket også til EPiServer 
Relate 

 Avanserte muligheter for 
kategorisering, filtrering og drill-
down 

 Tilby sortering – flere 
dimensjoner 

 Mulighet for eget personsøk 

 Differensier visning av treff 
basert på type informasjon 

 Støtte for multi-site og 
internasjonale løsninger 

  

 Sett stemming (sikre treff uavhengig 
av form og tid) 

 Tilby prefiltrering før søk for 
spissere treffliste 

 Gi brukere muligheter til å sette 
Tags på treff 

 Støtte for ordbøker og samtidige søk 
i flere språk eller målformer 

 Søk både i metadata og i fritekst 

 God ytelse. God skaleringsmulighet 

 

 

 

 

Administrasjonsverktøy 

Administrasjonsverktøyet er fullt 
integrert i EPiServer. Verktøyet blir 
stadig viktigere for å sikre brukere 
gode søkeopplevelser. 
 
I administrasjonsverktøyet har en 
administrator mulighet til å håndtere 
synonymer, redaktørstyrte treff og 
tilbud om prefiltreringer. 
 
I tillegg er det her statistikken vil være 
tilgjengelig for administratoren. Dette 
er et godt verktøy for både å se den 
totale bruken av søket, og å få 
informasjon for å ytterligere forbedre 
søkeopplevelsen.  

IntelliSearch er søkespesialisten – vi har løsninger for mange ulike behov 

IntelliSearch er et produktselskap som er spesialisert på søkeløsninger for virksomheter. Vårt fremste produkt er et 
fullt virksomhetssøk; IntelliSearch ESP 4. Selskapet tilbyr også en rekke andre søkeprodukter. Dette er blant annet 
applikasjonsinterne søk i portaler, dokumenthåndteringssystemer og annet, det er søk for nettsider med søk både i 
portaler og i annet offentlig innhold og det er produktkomponenter i form av konnektorer som vil forsterke og 
forbedre søkeopplevelser basert på andre søkemotorer. 
 
Se vår nettside for mer informasjon; www.intellisearch.no  
 

http://www.intellisearch.no/

