Google Mini

Hoe uw onderneming kan proﬁteren van de Google Mini search appliance

SPECIFICATIES
Google Mini Search Appliance
• Vorm: monteerbare server
(1U-systeem)
• Afmetingen: 4,3 x 42,7 x 37,1
centimeter
• Gewicht: 7,7 kilo
• Spanning: 90 V-250 V
• Frequentie: 47-63 Hz
• Maximale invoerspanning: 6 amp @
120 V, 3 amp bij 240 volt
• Thermische vereisten: 515 BTU/uur
• Omgevingsvereisten:
10-30° Celsius

Denk eens aan alle tijd, geld en mankracht die u heeft geïnvesteerd in uw website of
intranet. U wilt graag dat uw klanten en werknemers de informatie die ze nodig hebben,
snel en eenvoudig kunnen vinden. Helaas wordt bij 85% van de zoekopdrachten geen
informatie weergegeven die de gebruikers zoeken1 en in 22% van de gevallen worden
er helemaal geen resultaten weergegeven.2 Dit is direct van invloed op uw winstcijfers,
omdat 80% van de bezoekers de site verlaat als ze niet tevreden zijn over de zoekervaring.3
En de kans is groot dat de meesten ook niet meer terugkomen. Ook voor interne bedrijfsnetwerken
is het van wezenlijk belang dat gebruikers snel over de gewenste informatie kunnen
beschikken. Iedereen die in een kantooromgeving werkt, weet dat een ontbrekend document
een afdeling uren lam kan leggen en zodoende alle lopende projecten kan vertragen.
Daarom introduceren we de nieuwe Google Mini. De Google Mini is speciaal ontworpen
voor kleine bedrijven die optimaal willen proﬁteren van hun digitale activa. De Google
Mini stelt bedrijven in staat om informatie te zoeken op zowel op hun website en intranet.
U kunt met de Google Mini zoeken naar meer dan 220 verschillende bestandstypen,
waaronder HTML, PDF, Microsoft Ofﬁce en Adobe Illustrator. Met de Google Mini
kunnen maximaal 300.000 publieke of interne documenten worden geïndexeerd en
doorzocht, binnen (bestands)servers of gedeelde netwerkstations
Snel, nauwkeurig en eenvoudig: precies wat u gewend bent van Google

Zoeken in elke gewenste taal
Automatische taalherkenning,
Arabisch, Chinees (vereenvoudigd en
traditioneel), Deens, Duits, Engels,
Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws,
Hongaars, IJslands, Italiaans, Japans,
Koreaans, Lets, Litouws, Nederlands,
Noors, Pools, Portugees, Roemeens,
Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks
en Zweeds.
Bestandstypen: HTML, PDF, MS
Ofﬁce en IBM Ofﬁce Suites, plus
220 andere
Voor meer informatie gaat u naar:
www.google.nl/enterprise/mini

BESTELINFORMATIE
Online bestellen op:
www.google-store.com/appliance/

De gebruiksvriendelijke zoektechnologie van Google, waarmee u snel kwalitatief hoogstaande
zoekresultaten op het Internet kunt genereren, is nu ook beschikbaar voor uw website en
intranet. En deze zoekresultaten worden weergegeven met de snelheid en precisie die u van
Google gewend bent. De resultaten die door de Google Mini worden gegenereerd, worden
aangeboden in de vorm van paginaoverzichten waarin de zoektermen zijn gemarkeerd. Dit
biedt websitebezoekers een duidelijk overzicht van de informatie die ze zoeken, en geeft
interne werkgroepen direct toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun taken
uit te voeren.
U kunt zich veel kostbare tijd en moeite besparen.
Anders dan onderhoudsgevoelige systemen die vaak opnieuw moeten worden afgesteld en
gekalibreerd en dus de constante aandacht van uw systeembeheerders vragen, heeft de
Google Mini vrijwel geen onderhoud nodig. U sluit hem gewoon aan, conﬁgureert hem en laat
hem draaien. De Google Mini doet de rest en kost het technisch ondersteunend personeel
geen tijd, zodat zij hun primaire taak kunnen vervullen – het ondersteunen van gebruikers.
Uitstekende prijs-prestatieverhouding
De nieuwe Google Mini is buitengewoon betaalbaar en beschikt over een uitstekende
prijs-prestatieverhouding. Bovendien krijgt u waar voor uw geld. U ontvangt het volledige
hardware- en softwarepakket voor zoeken met Google, plus een jaar online ondersteuning,
voor slechts € 1.995. Hiermee kunt 50.000 documenten doorzoeken. Met aanvullende
versies kunt u tot 100.000 documenten doorzoeken voor € 2.995, 200.000 documenten
voor € 5.995 of 300.000 documenten voor € 8.995. Dit is overigens het volledige bedrag,
dus u komt niet voor ﬁnanciële verrassingen te staan. En Google maakt het overstappen
van de ene versie naar de andere eenvoudig, zodat de Mini mee kan groeien met uw
organisatie. Eenmaal geïnstalleerd helpen de snelle reacties van het ondersteuningsteam
van Google u de interne IT-kosten beperkt te houden.

Jupiter Research 2IDC 3Jupiter Media Metrics

1

GOOGLE MINI

‘Al na tien minuten waren
we helemaal verknocht aan
de Google Mini. We kochten
het apparaat online met een
creditcard, installeerden het
binnen enkele uren en hadden
het binnen een week live op
onze website.’
Scott Klein
Webpublisher en technisch directeur,
tijdschrift
The Nation

De Google Mini is snel terugverdiend
Een aspect van zoekapplicaties dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het rendement
op de investering. Voor het intranet zijn de voordelen vaak duidelijk. Dankzij de
zoektechnologie van Google hoeven uw medewerkers minder tijd te besteden aan de
zoektocht naar bepaalde informatie en kunnen ze hun tijd dus effectiever gebruiken.
De voordelen voor websites zijn ook evident. Wanneer potentiële en bestaande klanten
de informatie kunnen vinden die ze zoeken - of die u graag aan hen kwijt wilt – komen
ze vaker terug en blijven ze langer op uw site. En of u nu uw inkomsten haalt uit de online
verkoop, uit advertenties of uit beide; de verbeteringen van de winstgevendheid
zult u zeker weten te waarderen. Kortom: de nieuwe Google Mini is één van de best
mogelijke zakelijke investeringen die u kunt doen. De geavanceerde technologie van de
Google Mini, het gebruiksgemak en de duidelijke meerwaarde helpen eindgebruikers,
beheerders en eigenaren van ondernemingen om hun doelstellingen op het gebied van
zoektechnologie te behalen.
Eindgebruikers
Het gaat om de zoekopdracht Google is niet zomaar de onbetwiste leider op het gebied
van zoekopdrachten: dit is te danken aan de kwaliteit van de zoekresultaten van Google.
De uitstekende zoekmachine die u op Google.nl vindt, is nu geoptimaliseerd voor gebruik
op uw website of intranet. U ontvangt razendsnel de meest relevante zoekresultaten.
Bekende interface De gebruiksfrequentie van een zoekoplossing zegt vaak veel over de
effectiviteit. Door dezelfde bekende interface en functionaliteit te gebruiken als voor de
zoekmachine van Google.nl, is er geen training nodig en is de Google Mini voor de meeste
mensen eenvoudig te gebruiken. Organisaties die de Google Mini willen gebruiken op hun
site, kunnen hun site een kleine facelift geven met de ingebouwde wizardinterface. Ze
kunnen deze echter ook een complete metamorfose geven met de beschikbare XML –
feed van de Google Mini.
Productievere gebruikers Dankzij extra’s als een spellingcontrole die automatisch
woorden leert, de mogelijkheid documenten in HTML te bekijken (zodat u de plug-ins
niet hoeft te downloaden) en toegang tot de documenten in het cachegeheugen (als de
originelen even niet beschikbaar zijn), wordt er efﬁciënter gewerkt
Beheerders
Plug and play. Aangezien de Google Mini een naadloos geïntegreerde hardware-/softwareoplossing is, hebt u geen aanvullende componenten nodig en kunt u meteen aan de slag.
Dankzij de gestroomlijnde installatie kunt u de Google Mini binnen een half uur conﬁgureren.
Geen handmatige documentkenmerken of – aanpassingen vereist Bij Google laten we
de technologie het zware werk doen en niet de beheerder. Er wordt dan ook rekening
gehouden met meer dan 100 verschillende factoren om te bepalen welke relevante
zoekresultaten er worden geretourneerd. Dankzij deze technologie hoeft u niets handmatig
aan te passen. Dit scheelt u een hoop geld en voorkomt verwarring.
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Minimale beheerwerkzaamheden. Eenmaal geconﬁgureerd kan de Google Mini zo
ingesteld worden dat hij automatisch naar de nieuwste inhoud zoekt en deze aan de
index toevoegt, of u kunt uw volledige inhoud op regelmatige basis laten crawlen. Beide
opties geven u de tijd om eindelijk eens op die welverdiende zonvakantie te gaan. Als u
echter wijzigingen wilt aanbrengen of iets wilt controleren tijdens uw vakantie, dan kunt
u dit doen via de webinterface van de Google Mini. Via de webinterface heeft u altijd en
overal toegang tot alle beheerderfuncties.
Inzicht in het zoekgedrag van gebruikers De Google Mini is niet alleen zeer prettig in het
gebruik, maar kan u ook helpen uw site te verbeteren. Met de nieuwe Google Mini worden
geavanceerde rapporten gegenereerd over paginafouten en verbroken koppelingen,
zodat u problemen snel kunt oplossen en de bruikbaarheid van de site wordt verbeterd.
Daarnaast worden er rapporten gegenereerd met de meest gebruikte zoekwoorden. Deze
rapporten geven aan wat er bij de bezoekers leeft en zijn een goede weerspiegeling van de
zeitgeist van uw organisatie. Op basis hiervan kunt u de navigatie van uw site verbeteren
en marketinginitiatieven ontplooien.
Bedrijfseigenaren
Meteen rendabel. Dankzij de plug and play-installatie en bekende interface van de Google
Mini proﬁteert u meteen van de voordelen van het zoeken met Google.
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