
Selskapet
British Airways (BA) er Storbritannias største internasjonale ruteflyselskap. De flyr til 
mer enn 140 destinasjoner og frakter nærmere 36 millioner passasjerer over hele 
verden. Flyselskapet har mer enn 49 000 medarbeidere på verdensbasis, hvorav 
størstedelen er basert i Storbritannia. Selskapet har 289 fly og dermed en av de 
største flåtene i Europa. 

Utfordringen
For enhver organisasjon kan det være en utfordring å kommunisere effektivt 
med medarbeiderne. For store, globale selskaper – som for eksempel BA – kan 
dessuten størrelsen på staben gjøre det vanskelig å kommunisere personlig 
med hver enkelt medarbeider. Derfor er verktøy som for eksempel intranettet 
essensielt for rask formidling av informasjon til alle medarbeiderne, og for å 
kunne tilby et sikkert arkiv for personal- og bedriftsinformasjon. 

BA har i ti år hatt et intranett som først og fremst har blitt brukt til utveksling av 
data mellom medarbeiderne, og som ble introdusert som en del av «employee 
self-service initiative» (ESS) – initiativet for selvbetjening for medarbeidere. 
98 % av medarbeiderne over hele verden bruker BAs intranett for å finne 
informasjon, som for eksempel opplæringshåndbøker, ansettelsesregler, 
virksomhetsdata, bestillingsskjemaer, personalveiledninger, BA-nyheter, 
interne kommunikasjonsdokumenter, videoer og undersøkelser.

Mange av British Airways sine medarbeidere jobber på skift, og har ikke 
eget kontor, så de trenger en nettbasert søkeløsning der de raskt og enkelt 
kan finne viktige dokumenter.

Basert på regelmessige spørreundersøkelser blant medarbeiderne samt 
tilbakemeldinger fra brukerne, innså flyselskapet snart at intranettet burde 
oppdateres for å kunne håndtere en stadig voksende informasjonsmengde (mer 
enn 30 000 sider). Enda viktigere var det at folk – ifølge medarbeiderundersøkelser – 
unnlot å bruke intranettet fordi de ikke kunne finne informasjonen de så etter.

Nå er antallet sidevisninger oppe i 6,5 millioner per måned, og 3000 søk blir daglig 
foretatt av medarbeidere. Likevel var det vanligste spørsmålet medarbeiderne 
hadde om intranettet følgende: «hvordan/hvor finner jeg XX?» Dermed kastet de 
bort tid på ineffektive søk.

Ved å skape samsvar mellom hvordan folk søker på intranettet på jobb, og 
hvordan de søker på Internett hjemme, blir det lettere å samstemme målene 
om selvbetjening med kundemålene.

Løsningen 
Med støtte fra ESS-styret sendte selskapet ut en anbudsforespørsel om en ny 
plattform for bedriftssøk.

BA valgte å se nærmere på tilbudene fra tre ulike leverandører. Flyselskapet 
vurderte å implementere en åpen kilde-løsning, men valgte dette bort tidlig i 
prosessen, da løsningen viste seg ikke å dekke selskapets behov. I stedet ble 
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Overblikk

Mål
• bedre intranettsøk på et intranett som 

omfatter 30 000 dokumenter

Gjennomføring
• implementering av GSA på alle sentrale  

og avdelingsbaserte intranettsider

Resultater
• andelen svært fornøyde («Highly Satisfied») 

og fornøyde («Satisified») brukere økte fra 
59 % til 80 %

• ifølge brukerstudier kan medarbeiderne 
nå finne relevant innhold på en raskere og 
enklere måte
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Google – den ledende leverandøren av søketeknologi – valgt for levering av 
to GSA-maskiner (Google Search Appliance) for å skape bedre bedriftssøk på 
selskapets intranett. 

BA ble imponert over Googles tilbud og måten teknologien fungerte på under 
utprøvingen. Selskapet gjennomførte til og med et brukergruppeforsøk, der den 
eksisterende strukturen ble testet ut av intranettmestere. Den overveldende 
tilbakemeldingen var at Google var best både når det gjaldt det å finne relevant 
innhold og presentere resultatene for brukeren. 

Et stort fortrinn er det at Google presenterer informasjonen i søkeverktøyet sitt 
i et format som ligner på Internett-søkemotoren, slik at brukerne får en velkjent 
søkeopplevelse. «Googles merkevare var en viktig pådriver for å få sluttbrukerne 
til å ta løsningen i bruk og ha positive forventninger til den», sier Huish. Googles 
løsning ga også svært god valuta for pengene.

Alt i alt ble Google valgt på grunnlag av: 
• integrering 
• brukervennlighet 
• tilbakemeldinger fra brukerne samt egnethet

Det tok i alt tre måneder å implementere løsningen. Google Search Appliance 
er bare en boks, så det er svært enkelt å installere den med minimal bruk av 
utviklingsressurser.

Fordeler 
Særlig nyttig er Googles funksjon for søkeordsamsvar, som medarbeiderne kan 
bruke når de ikke er sikre på hva de søker etter, og organiske søk ikke gir de 
ønskede resultatene. Under opplæringen lærer for eksempel de kabinansatte om 
sikkerhetsutstyr og -prosedyrer (også kalt SEP – Safety Equipment and Procedures). 
Dette er svært vanlige søkeord som 14 000 personer søker etter årlig for å finne 
relevant opplæringsmateriell.

SEP kan imidlertid også forveksles med en forkortelse for «September» i et 
organisk søk, noe som ville gi uriktige resultater. Slike søkeproblemer har tidligere 
ført til frustrasjon blant brukerne, men ved å bruke Googles søkemotorteknologi, 
kunne BA bestemme seg for et passende søkeord, og i løpet av fem minutter 
konfigurere det på en intelligent måte for å koble til det rette ordet eller uttrykket, 
slik at riktige og relevante søkeresultater ble levert hver eneste gang.

Et annet vanlig søk på intranettet er «directors of company», men BA kaller 
direktørene sine for «leadership team». Dette er kanskje ukjent for enkelte 
medarbeidere, men BA kan programmere GSA slik at disse ordene blir koblet 
sammen, noe som fører til mindre frustrasjon hos brukerne: Selv om de bruker 
feil søkeord, finner de den rette informasjonen. Så langt er det opprettet 200 
søkeordsamsvar for slike søkeord.

Kvaliteten på informasjonen som befinner seg på intranettet, er svært viktig i et 
driftsmiljø. Ved å bruke den innebygde rapportfunksjonen for å se gjennom de 100 
mest populære søkene hver måned, har vi kunne identifisere eldre eller duplisert 
materiell og finjustere søkene, for dermed å gi intranettinnholdet bedre kvalitet.

Kort sagt har Google gitt medarbeiderne bedre tilgang til informasjon og enklere 
måter å hente dokumenter på. I BA er det mange medarbeidere som jobber skift 
og ikke har eget kontor. Dermed trenger de en nettbasert søkeløsning der de 
raskt og enkelt kan finne viktige dokumenter.

Programmet for selvbetjening for medarbeidere (ESS) er verdt 55 millioner 
britiske pund (mer enn 500 millioner kroner), og GSA bidrar til å gjøre ESS 
enklere å bruke.

Om Google Search Appliance 
Med Google Search Appliance (GSA) kan 
bedriften din utnytte fordelene ved en 
søketeknologi som brukes av millioner av 
mennesker verden over. Med de spesifikke 
bedriftstilpasningene kan samtlige av 
bedriftens søkeoperasjoner tilpasses og 
gjennomføres på en enklere og mer intuitiv 
måte. Med GSA kan du umiddelbart indeksere 
de fleste typer bedriftsinnhold og sørge for 
at søkemotoren på bedriftens intranett eller 
nettsted er like relevant og pålitelig som 
vanlige Google-søk – og like lett å bruke. 

Mer informasjon: 
http://www.google.com/intl/no/enterprise/
search
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