Du kan google hele verden,
men finner du informasjon i
egen virksomhet?
Paradoksalt nok er informasjon lett tilgjengelig på internett, men godt
gjemt i de aller fleste virksomheter. Med IntelliSearch finner du det du
leter etter, på tvers av IT-systemer, enkelt, raskt og treffsikkert.

IntelliSearch er spesialisten på søkeløsninger for
alle typer virksomheter.
Tilbakemeldinger fra våre
små og store kunder i både
privat- og offentlig sektor
viser at de alle har stor
nytte av bedre
informasjonshåndtering.

+47 23 00 96 00
info@intellisearch.no
www.intellisearch.no

IntelliSearch gjør hverdagen enklere for medarbeiderne. Søkeløsningen fører
til bedre samhandling, mer
effektive arbeidsdager og
økt motivasjon blant
ansatte.

Våre produkter øker effektiviteten i virksomheten din,
og vi kan raskt vise deg
lønnsomheten i investeringen. Les mer om våre produkter på baksiden.

Våre produkter
IntelliSearch leverer en egen, ledende og unik søkeløsning. Vi har også en rekke komponenter
som passer inn i andre søkeløsninger. Her har du en oversikt over hele vår produktportefølje.

IntelliSearch ESP 4

Vår markedsledende løsning for samtidig søk i mange kilder. Du velger selv hvilke
kilder søket skal omfatte, og i hvilke systemer søkefeltet skal være tilgjengelig for
brukeren. ESP 4 er helt i front på søkefunksjonalitet og ikke minst på relevante treff.

Søk i Sak/Arkiv-systemet

I de fleste offentlige virksomheter er sak/arkiv-systemet den aller viktigste informasjonskilden. Et virkelig godt verktøy for å finne, gjenbruke og ta hensyn til eksisterende informasjon er derfor svært verdifullt. IntelliSearch har skreddersydde
søkeløsninger for; ephorte, P360, WebSak og ESA.

Konnektorer for SharePoint-søk
Mange virksomheter har installert Microsoft SharePoint som sin portal og samhandlingsløsning. Søkemotoren i SharePoint er god, men den søker bare i SharePoint. Med
våre konnektorer kan søket utvides til å omfatte mange systemer. Vi har konnektorer
for over 20 ulike systemer.

Konnektorer for elasticsearch eller Solr

Noen virksomheter har allerede en søkeløsning basert på Open Source-rammeverk
som elasticsearch eller Solr. Integrasjoner mot ulike kildesystemer er en utfordring
for begge disse løsningene. IntelliSearch har disse integrasjonene klare, med konnektorer for over 20 ulike systemer.

Søk på nettsteder
På nettsteder forventer besøkende en god søkeløsning for å finne informasjon raskt
og enkelt. IntelliSearch har gode søkeløsninger for de offentlig tilgjengelige
nettstedene.

Konnektorer for online-løsninger
Et stadig økende antall nettsteder ønsker å tilby søk mot mer enn kun nettstedet.
IntelliSearch har konnektorer mot ulike online-kilder for å gjøre søket bredere;
eksempelvis mot andre nettsteder, rss, wiki eller informasjon i interne systemer.

