
Verksamhet
QAD grundades 1979 utifrån en tydlig vision: man skulle endast utveckla 
programvara för tillverkningsföretag. Idag använder fler än 5 500 tillverkare 
i 93 länder företagets produkter för samarbete inom distributionskedjan. 
Vissa av företagets kunder återfinns inom bilbranschen, medan andra 
jobbar inom områden som förpackade konsumtionsvaror, livsmedel och 
dryck, högteknologi, industriprodukter och biovetenskap. QAD har fler än 
1 300 anställda och är verksamma på 30 olika platser runt om i världen, från 
huvudkontoret i Santa Barbara, Kalifornien till Sydafrika, Polen och Thailand

Utmaning 
Många företag väljer QAD för företagets fokus på global tillverkning och deras 
multinationella stöd. Över hälften av företagets omsättning kommer från 
andra länder än USA. – Vi är stolta över supportkvaliteten som vi levererar 
till tusentals tillverkare på 27 språk, säger Scott Lawson, chef för IT-arkitektur 
på QAD. Komplexiteten ökar när man betänker att vi erbjuder fler än 50 olika 
produktmoduler som installeras som byggstenar för att stödja olika regler, 
branschförordningar och tillverkningsmetoder i olika länder.

Som en konkurrensfördel måste QAD ge enkel tillgång till komplex, detaljerad 
produktinformation för kundtjänstpersonal och andra inom organisationen. 
Kunder behöver också enkel tillgång till information. QAD erbjuder ett säkert 
extranät för tillverkningskunder som söker information såsom faktablad, 
datablad, status för supportärenden och tekniska uppdateringar. Dessutom 
finns också allt från fallstudier till videor med produktdemonstrationer, samt 
ett onlinesupportcenter på QAD:s offentliga webbplats. 

– Gensvaret på GSA har varit väldigt positivt. Vi kan söka igenom ett stort 
och rikt bibliotek med innehåll som finns på många olika platser. Vi får 
kommentarer som "Google-sökning är mycket bättre" och "Hastigheten är 
imponerande". – Bob Ward, IT-ingenjör

 
 
Traditionellt har det varit svårt för interna och externa målgrupper att hitta rätt 
produkt- och serviceinformation. Data lagras på många olika platser på QAD 
– Lotus Notes, ett företagssystem för innehållshantering och samarbete, en 
kunskapsbas, filresurser, QAD:s egen kundtjänst och supportsystem samt flera 
olika webbplatser. Dessutom växte QAD:s innehåll fram organiskt, något som 
skapar utmaningar för gruppering och indexering.

QAD använde ett Autonomy-söksystem för sitt intranät och internet, men det 
motsvarade inte användarnas förväntningar på användbarhet och sökrelevans. 
Autonomy var även tidskrävande och kostsamt för IT-personalen att underhålla. 
– Autonomy var ganska bra vid sökning på olika platser, men det var dyrt och 
hade en hel del rörliga delar och komplexa licensavtal, säger Niall O'Grady, IT-
programmerare och -analytiker på QAD. Det kostade mycket att lägga till nya 
funktioner och krävde inköp av en extra modul med ytterligare en licens och 
sedan behövde den integreras med de andra Autonomy-modulerna.

QAD genomför universell sökning med
Google Search Appliance för att förbättra
tjänsterna för en global kundbas

Fallstudie  |  Google Search Appliance

 
 
 
 
 

Sammanfattning

Detta ville man göra
•  Ge säker och universell sökning 

på flera platser
•  Stödja informationsbehovet hos  

personal, kunder och allmänhet
•  Effektivisera IT-insatser och minska 

sökkostnader
•  Förbättra kundsupport via bättre relevans

Detta gjorde man
•   Arbetade med Google och Perficient för att  

implementera Google Search Appliance för 
universell sökning på alla platser och i alla 
källor med innehåll

Vad man åstadkom
•  Tillhandahöll företagssökning som 

kopplar samman kunder och personal 
med rätt innehåll

•  Höll känslig information om tillverkning säker
•  Förbättrade sökningsrelevansen i alla 

innehållskällor, ned på detaljnivå
•  Ökade tillfredsställelsen hos personal 

och kunder



Lösning 
Strax efter att QAD börjat använda Google Apps för kommunikation och 
samarbete och personalen börjat arbeta med verktyg som Gmail och Google 
Kalender så efterfrågades Googles typiskt enkla och samtidigt kraftfulla 
lösningar även för sökningar. Personal och kunder sa: "Vår sökmotor fungerar 
inte som Google eller som på internet", säger Bob Ward, IT-ingenjör på QAD.

Googles enkla och samtidigt kraftfulla sökfunktion gjorde att QAD övervägde 
att byta ut Autonomy-systemet mot GSA (Google Search Appliance). Med GSA 
gick det att ansluta till äldre företagssystem samt att tillhandahålla avancerad 
säkerhet och stöd för flera språk – alla viktiga prioriteringar för vår verksamhet, 
säger Lawson.

Företaget arbetade med Google-partnern Perficient när de implementerade 
GSA på QAD:s intranät-, internet- och extranätwebbplatser som tillhör kunder. 
– Vi såg att QAD hade en komplex informationsmiljö, något som Google Search 
Appliance kan förenkla, både för informationssökare och för IT-personal, säger 
Chad Johnson, Google-ansvarig på Perficient.

Det POC (Proof of Concept) som levererades av Perficient visade att det med 
GSA gick att söka på alla QAD:s komplexa platser på flera språk med en hög 
grad av relevans – allt med den enkelhet och det välbekanta gränssnitt som 
Google-användare förväntar sig.

Att få relevanta resultat från en sökruta var ett viktigt mål för att öka 
produktiviteten och kundnöjdheten. Samtidigt var säkerheten av största vikt 
eftersom QAD måste skydda känslig information såsom tillverkningsprocesser 
och produktdesign. I nära samarbete med QAD:s IT-utvecklingsteam skapade 
Perficient en säkerhetsmodell för alla QAD:s system som använde sig av det 
praktiska med enkel inloggning på flera platser, samtidigt som innehåll kan 
endast nås av behöriga användare. Teamet integrerade autentiseringsteknik från 
PistolStar med GSA för ökad användbarhet, säkerhet, granskning och efterlevnad.

Fördelar
Enligt O'Grady var GSA enkelt att implementera, och har varit lätt att underhålla, 
särskilt eftersom verktyget har ett samlat administrativt gränssnitt för 
konfiguration och indexkontroll. – Det finns inget sådant begrepp som en enda 
konsol i Autonomy, säger O'Grady. GSA:s administrativa gränssnitt gör det mycket 
enklare att konfigurera och hantera detaljer som har med sökning att göra.

Han lägger till att personalen på Google och Perficient är mycket kunnig och 
lyhörd för kundernas behov, vilket är en stor fördel när man implementerar 
och hanterar en universell söklösning. Ur ett affärsperspektiv erbjuder GSA 
funktioner som autoslutförande som hjälper företagskunder hitta vad de 
behöver – detta är en funktion som skulle ha krävt att en extra modul med 
en separat licens hade installerats i Autonomy. Kontinuerliga, integrerade 
förbättringar från Google levereras utan extra kostnad.

Sökrelaterade kostnader har minskat för QAD, sökrelevansen har ökat – och 
IT-personalen har mindre arbete med att stödja en global organisation som 
är starkt beroende av sin förmåga att hitta information. Kundtjänstpersonal 
kan enkelt hitta information om produkter och tjänster, och kunderna kan 
lätt söka information på extranätet om allt från status för supportärenden till 
utvecklingsdokumentation. Rapporteringen har också förbättrats, eftersom 
informationen är lättare att hitta.

– Gensvaret på GSA har varit väldigt positivt. Vi kan söka igenom ett stort och  
rikt bibliotek med innehåll som finns på många olika platser. Vi får kommentarer 
som "Google-sökning är mycket bättre" och "Hastigheten är imponerande".

Om Google Search Appliance 
Med GSA (Google Search Appliance) kan 
samma sökfunktion som delas av miljontals 
användare runt hela världen användas på 
ditt företag med specifika förbättringar 
för företag som gör sökandet lättare, mer 
intuitivt och mer anpassningsbart. Det går 
att använda GSA för att indexera många 
sorters företagsinnehåll utan att konfigurera 
verktyget. Med GSA förvandlas sökmotorn 
på företagets intranät eller webbplats till ett 
system som är lika relevant och pålitligt som 
Googles och har samma användarvänlighet. 

Mer information finns på: 
www.google.com/enterprise/search

http://www.google.com/enterprise/search
http://www.google.com/enterprise/search
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Med GSA kan QAD ge interna och externa användare möjligheten att söka på 
attribut som exempelvis en författares namn på praktiskt taget alla QAD:s platser. 
Användare rapporterar att sökresultaten är väldigt relevanta. Den robusta 
säkerhetsmodellen bidrar till att säkerställa att endast behöriga användare 
kan komma åt produktdesign och annan känslig information. – Eftersom vi ger 
support åt så många olika typer av tillverkare behöver vårt innehåll anpassas till 
varje enkild kund, säger Lawson. Med GSA länkar vi samman grupper av personal 
och kunder med innehåll och helheten blir en sammanhållen upplevelse. Det har 
gjort att QAD är ett ännu mer enat globalt företag.


