
Euroling SiteSeeker
Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel.



⟶ SiteSeeker – högpresterande sökplattform
Webbplatser, intranät och e-handel – som en Appliance eller molntjänst
Sveriges största och mest uppskattade söklösning
Byggd från grunden av oss – vi kan sökning!

Vad skiljer SiteSeeker från andra söklösningar?
1    Språkteknik ger märkbar kvalitetsskillnad
2    Kombinerar strukturerad och ostrukturerad data från flera olika källor
3    Sökstatistik och webbaserad administration
4    Kraftfullt API och integrationsmoduler för EPiServer, .NET och Sitecore 
      som är extremt utbyggbara och roliga att arbeta med

Euroling and SiteSeeker



Hur facetter kan göra er
söklösning bättre
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Facetter?
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⟶ En av de plana polerade ytor som skär en ädelsten eller är 
naturligt förekommande på en kristall

⟶ Anatomi En liten, slät, plan yta, som på ett ben eller tand

⟶ Biologi En av de synliga delarna av ett insektsöga, facett öga

⟶ En av många aspekter, såsom hos ett ämne. /.../

                                    http://www.thefreedictionary.com/Facets
                                    (via Google translate)

http://www.thefreedictionary.com/Facets
http://www.thefreedictionary.com/Facets
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Varför älskar vi facetter?



Vad är facetterat sök?
⟶ Användaren ges möjlighet att begränsa träffmängden 

utifrån ett eller flera flera kriterier

⟶ Här  genom  sökning i en viss sidtyp   och    i ett visst ämne:
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Spotify
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⟶ Fantastiskt bra att allt finns

⟶ Fortfarande svårt att hitta rätt & att hitta nytt

⟶ ex: vad hette förbandet till Thåström annexet 2010?



Facebook & Google
har satt ny standard: Direkt!
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⟶ ”We found that most people use few search terms, 
few modified queries, view few Web pages, and 
rarely use advanced search features”
Journal of the American Society for Information Science and Technology 
Volume 52, Issue 3, pages 226–234, 2001

⟶ Du blir överraskad över hur mycket 
i det fortfarande stämmer överens 
med statistiken i SiteSeeker!
(SiteSeeker Admin-tool)
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Vi ställer väldigt breda 
sökfrågor!

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1532-2890(2001)52:3%3C%3E1.0.CO;2-C/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1532-2890(2001)52:3%3C%3E1.0.CO;2-C/issuetoc


Den första lösningen var 
Avancerat sök
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Tyvärr används inte 
Avancerat sök 
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En annan lösning är olika sök 
för olika områden...
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...och en tredje är segment
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...efter 2001 har det lagts till 
massor med ny information!



Summering
⟶ Användare tillbringar inte tid på att navigera på din webbplats

⟶ Användare förstår inte din struktur

⟶ Användare hjälper inte din sökmotor med välavgränsade sökord

⟶ Användare använder inte ”avancerad sökning”

⟶ Användare vet inte vilken sökruta som skall användas

⟶ Det är för många kategorier för att Segmenterad träfflista skall 
kunna uppfylla behoven

⟶ Behoven ökar med att mer information tillkommer varje dag! 
15



Hur gör Amazon?
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⟶ 
Istället för att fråga vad är du ute efter 
innan sökningen,
berättar Amazon att för din fråga 
”har vi produkter inom alla dessa 
områden”

⟶ - Därmed kombineras fördelarna från 
avancerat, segmenterat och flera sök!

⟶ 

Skillnaden?
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...om ni skall övertyga 
Ekonomienheten...
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SearchNy sökfråga...
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Search new projec
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Ny sökfråga...



Enkelvalsfacetter
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...men ofta behöver man 
sortera på mer än en kolumn!
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SearchNy sökfråga...
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Flera enkelvalsfacetter 
(en per kategori)
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Men i Excel kan man ju välja 
ut flera attribut som skall 
visas samtidigt...
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SearchNy sökfråga...
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Flervalsfasetter
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För Amazon innebär det att
⟶ En sökruta,

⟶ väldigt brett sortiment

⟶ möter olika kunders olika önskemål.
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Hur vi använder det internt 
på Euroling

⟶ Vi använder ”Track” för ärendehantering för nya funktioner och 
buggar

⟶ Vi tyckte att det var svårt att hitta ”tickets” 

⟶ Framförallt att hitta om någon annan 
lagt in en liknande ”ticket” tidigare
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Eurolings interna 
”Ticket” sök
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...vad skulle facetter 
innebära för ditt sök?

⟶ Många olika ämnen och områden?

⟶ Många olika besökare, med olika behov?

⟶ Besökarna vet inte riktigt vad de letar efter och behöver 
inspiration, och veta vad ni har för information?

⟶ Många olika system och databaser, svårt att veta vart infon är 
lagrad?
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Många system och databaser
kan möta många behov!

⟶ Ett system bygger oftast på en databas som oftast har mycket 
strukturerad information

⟶ De flesta databaser har någon typ av API för att exponera 
informationen

⟶ Detta API går oftast lätt att webbifera och göra tillgängligt för 
SiteSeeker
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Exempel:
Episerver
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<title> hämtas från Titel 
<h1> från Rubrik
                                   osv...



CMS
Recept-databas

Telefonbok

Kalendaruim
SiteSeeker

Kurskatatalog

Affärssystem

Ärende-
hantering

Dokument-
hantering
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Lättviktsintegration



CMS

Dokument-
hantering*

Telefonbok*

Ärende-
hantering*

SiteSeeker

Kurskatalog*

Kurskatalog*

Recept-databas

Telefonbok

Ärende-
hantering

Kurskatatalog

Affärssystem

Ärende-
hantering

Dokument-
hantering
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Lättviktsintegration

datum
plats
event

beskrivning

Typ
Säsong

Pris
Allergi

Ingedienser

Nivå
Fakultet

Tid
Form & takt

Temin

Fält
Kategorier

URL/struktur 



A) Välj vid utveckling av mallen
    ”skriv ut den här datan på sidan som skall indexeras”*

B) Bestäm hur det skall användas på söksidan, 
    - facett, sortering eller som information (text) i resultatet?

C) Sen sker det automatiskt!
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...exponera metadata!

1) Välj info    2) Använd APIet      3) Webbifera         4) Indexera       



Attribut för facetter, sortering
⟶ Namn 

⟶ Datum

⟶ Pris

⟶ Plats, Ämne, Kategorier, e.t.c...

⟶ ...Alla fält som skrivs ut i systemets API och som görs om, 
exponeras, till metadata!
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Exempel från kunder som 
använder SiteSeekers facetter
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Exempel från andra kunder
- Kurskatalog



40

Kurskatalog



Sammanfattning
⟶ En sökruta är lättare att förstå

⟶ Olika information tjänar på att separeras

⟶ Om du berättar vart informationen ligger 
är det lättare att förstå vad det är för information

⟶ Har du strukturerat data i olika system så är det lätt att 
använda denna information

⟶ Befintlig infrastruktur och system går att använda!
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@siteseeker_blog
www.siteseeker.se/en/sok/?q=faceted search

http://www.siteseeker.se/sv/kunskapsdatabas/guider/facetterad-sokning/tekniker/
http://www.siteseeker.se/sv/kunskapsdatabas/guider/facetterad-sokning/tekniker/


Nästa steg är att
⟶ 1) Identifiera er data 

    - vilken data finns och är strukturerad?

⟶ 2) Bestämma hur er data skall användas 
     - information, sortering eller facetter?

⟶ 3) Utforma hur er data skall visas i träfflistan, 
     - Hur skiljs olika informationstyper?
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