
Virksomhed
Honeywell International er en international markedsleder inden for 
diversificeret teknologi og produktion og leverer luftfartsprodukter  
og -tjenester, kontrolteknologier til bygninger, private hjem og industri, 
automobilprodukter, turboladere og specialfremstillede materialer.  
Honeywell har hovedsæde i Morris Township, New Jersey, USA og har  
132.000 medarbejdere i hele verden. Virksomhedens aktier handles  
på børserne i New York og London og er på S&P 500-listen. 

Udfordring 
Da Honeywell Aerospace leverer produkter og tjenester til stort set alle 
flytyper, der bruges i dag, er virksomheden stærkt afhængig af SAP ERP-
systemet for at kunne håndtere virksomhedens drift – lige fra fabrikken til 
kundeserviceafdelingen – og kunne holde kundernes fly i luften. Honeywell  
er faktisk verdens største enkeltstående implementering af SAP inden for 
lufttrafik- og forsvarssektoren. 

"Google Search Appliance har givet os en helt ny måde at se vores 
transaktionsdata på", sagde Theo Gibson. "Og dette vil give os ny viden  
og åbne op for nye muligheder for at forbedre vores lønsomhed og  
samlede indtjening".– Theo Gibson, Vice President & EMEA

 
 
Over 14.000 af de 22.000 medarbejdere i Aerospace-divisionen logger ind  
på SAP-databasen hver uge og gennemfører to millioner transaktioner hver  
dag – det gør den til Honeywells travleste database. Det var dog ganske 
besværligt at få adgang til databasen.

"SAP har ikke en indbygget søgeapplikation", fortalte Theo Gibson, Honeywell  
Aerospace, Vice President, IT Build & EMEA. "Når medarbejderne skulle finde 
fakturaer, leveringsdokumenter osv., tog det dem ofte 12-14 klik – eller ca.  
15 minutter – at finde et enkelt dokument. Hvis man ganger dette med 
14.000 medarbejdere, har man tabt 3.500 timer pr. uge! Og det er bare for et 
enkelt dokument, så vi kan ikke drømme om, hvor meget tid der blev spildt 
for de mange søgninger, der blev udført hver dag.

Honeywell har et "human factor"-projekt, der har til formål at gøre alting  
lettere at bruge – lige fra interne forretningssystemer til termostaterne  
i vores stuer – og de indså, at de havde brug for en solid koncernsøgeløsning  
for at gøre deres SAP-systemer mere brugervenlig og gøre de mennesker, der 
bruger systemerne, mere produktive.

Løsning 
Til deres koncernsøgeløsning overvejede Honeywell tre løsninger: SAP, Microsoft 
FAST og Google Search Appliance.

Honeywell Aerospace implementerer Google 
Search Appliance for at give adgang til SAP-
data – og oplever en eksplosiv forbedring  
af produktiviteten

Casestudie  |  Google Search Appliance

 
 
 

Overblik

Det ønskede de at gøre
• Forbedre den overordnede anvendelighed 

af SAP ERP-systemet ved at implementere 
en søgeløsning i verdensklasse

• Forbedre produktiviteten for de  
22.000 medarbejdere i Aerospace-divisionen

Det gjorde de
• Integrerede Google Search Appliance  

med SAP ERP-systemet
• Indekserede 5 millioner dokumenter 

(heriblandt vedhæftede filer) i SAP-systemet 
med planer om at udvide til 30 millioner 
dokumenter i SAP, Salesforce og en 
WebSphere-kundeportal

Det opnåede de
• Reducerede den gennemsnitlige søgetid  

fra 15 minutter til 30 sekunder
• Forbedrede produktiviteten ved at spare 

mindst 3.500 pr. uge
• Realiserede yderligere effektiviseringer  

ved at implementere en mere formel  
SAP-oplæringsproces



It-teamet i Aerospace-divisionen evaluerede hver af løsningerne i forhold 
til pris, interoperabilitet, skalerbarhed og brugervenlighed. Googles 
søgemaskinebaserede løsning gjorde det muligt at søge på tværs af flere 
systemer (ikke bare i SAP) udover at give en løsning, der er nem at skalere, 
implementere og supportere.

"I den sidste ende bestemte vi os for enkelheden ved den søgemaskinemodel, 
som fremstilles af en virksomhed, der har søgning som sin kerneforretning", 
sagde Theo Gibson. "Den feedback, vi fik under vores koncepttestfase, handlede 
om, at Google Search Appliance gav meget mere relevante resultater og – fra et 
brugbarhedssynspunkt – var den 'reneste' søgeoplevelse".

Det to kun 20 timer for Google Enterprise Search Deployment-teamet og 
it-teamet hos Honeywell at finde ud af, hvad der skulle bruges for at bygge 
en connector, der kunne integrere Google Search Appliance optimalt 
med SAP-systemet. Som leverandør til forsvaret satte Honeywell pris på, 
at GSA blev integreret uden problemer med eksisterende sikkerheds- og 
adgangskontrolsystemer.

I løbet af få uger gennemførte Honeywell en vellykket implementering af Google 
Search Appliance og indekserede 5 millioner dokumenter (med tilhørende bilag) 
i SAP-systemet, og de havde planer om at udvide til 10 millioner dokumenter. De 
har planer om at indeksere yderligere 20 millioner dokumenter, der ligger i vigtige 
virksomhedsapplikationer som f.eks. Salesforce og på deres kundeportal.

"Vores kunde- og produktsupportpersonale arbejder typisk i alle tre systemer og 
skifter konstant frem og tilbage mellem dem. Hvis de får en samlet søgeløsning, 
vil de bruge mindre tid på at søge efter salgsordrer og mere tid på at hjælpe 
vores kunder", sagde Theo Gibson.

Honeywell implementerede også flere medfølgende løsninger, der forbedrer 
søgeoplevelsen, heriblandt:

• Automatisk stavekontrol – Medarbejderne staver hele tiden leverandørernes 
navne forkert – funktionen "mente du" i Google sparer en masse tid.

• Self-Learning Scorer – Denne funktion finjusterer automatisk relevans og 
prioritering ved at analysere brugeradfærden og de specifikke links, som 
brugerne klikker på.

• Dynamisk navigation – Dette forbedrer søgeoplevelsen ved at give brugeren  
mulighed for at afgrænse søgeresultater med parametre som f.eks. indkøbsordre, 
faktura, salgsordre eller speditør.

"Det er utroligt, hvordan Googles relevante resultater giver brugerne mulighed 
for at finde nøjagtigt det, de søger, med det samme. Og det virker, også selv om 
de kun har halerorsnummer. Tidligere var vi nødt til at bede kunderne om at se 
på deres indkøbsordrer og give os det nøjagtige fakturanummer, før vi kunne 
finde noget", sagde Theo Gibson.

Fordele 
Honeywell så omgående resultater, da den gennemsnitlige søgetid blev reduceret 
fra 15 minutter pr. søgning til 30 sekunder pr. søgning. 

"Hvis man tager 14.000 brugere, der logger ind, og ganger hundredvis af hits 
pr. dag med 30 sekunder i stedet for de 15 minutter, de plejede at tage, er det 
en forbløffende tidsbesparelse og optimering af produktiviteten", kunne Theo 

Om Google Search Appliance 
Med Google Search Appliance (GSA) kan din 
virksomhed bruge samme søgeoplevelse, 
som millioner af internetbrugere kender 
i forvejen, med specifikke forbedringer og 
tilpasningsmuligheder til virksomheden, 
som gør det nemmere og mere intuitivt 
at søge. GSA er klar til at indeksere det 
meste af virksomhedens indhold "direkte 
fra boksen" og gør derfor søgemaskinen på 
din virksomheds intranet eller website til et 
system, der er ligeså relevant og pålideligt 
som Googles – og ligeså nemt at bruge. 

Få flere oplysninger på: 
www.google.com/enterprise/search

http://www.google.com/enterprise/search
http://www.google.com/enterprise/search
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Gibson begejstret fortælle. Med denne øgede tidsbesparelse bruger både  
salgs- og kundeservicemedarbejderne mere tid på at servicere deres kunder  
og forhandle indkøbspriser, og det har en afgørende indvirkning på bundlinjen. 

Honeywell har desuden strømlinet deres evne til at uddanne medarbejderne 
i at bruge SAP-systemet ved at lade funktionsansvarlige lagre deres 
dokumentation i SAP Solutions Manager og gøre dokumentationen søgbar  
via Google Search Appliance. 

"Tidligere skete oplæringen via mund til mund-metoden", sagde Theo Gibson.

Google Search Appliance har også givet såkaldte "bløde" fordele. Det har for 
eksempel forbedret den overordnede brugbarhed af SAP-systemet, brugerne  
er nu mere tilbøjelige til at uploade deres formularer og data til systemet i stedet 
for at gemme disse oplysninger lokalt. De kan nu også se produktoplysninger, der 
ikke var søgbare før.

"Google Search Appliance har givet os en helt ny måde at se vores transaktionsdata 
på", sagde Theo Gibson. "Og dette vil give os ny viden og åbne op for nye 
muligheder for at forbedre vores lønsomhed og samlede indtjening".


