
Google Mini 

SPECIFIKATIONER  

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Google Mini-søgesystemet

•  Form faktor: Server til  
montering i 1U-rack

• Mål: 4,31 x 42,67 x 37,08 cm
• Vægt: Ca. 7,7 kg
•  Forsyningsspænding: 90V-250V
•  Frekvens: 47-63Hz
•  Maksimal indgangsstrøm: 6 ampere 

ved 120 V, 3 ampere ved 240 volt
•  Termisk krav: 515 kJ/time
•  Miljøkrav: 10-30 grader Celsius

Søg på ethvert sprog 

Auto Language Detection  
Arabic, Chinese (Traditional & 
Simplified), Czech, Danish, Dutch, 
English, Estonian, Finnish, French, 
German, Greek, Hebrew, Hungarian, 
Icelandic, Italian, Japanese, Korean, 
Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, 
Portuguese, Romanian, Russian, 
Spanish, Swedish and Turkish.

Filtyper: HTML, PDF, MS Office og 
IBM Office-suiter + 220 andre 

Du finder yderligere oplysninger på: 
www.google.dk/enterprise/mini

Bestil online på: 
www.google-store.com/appliance/

Sådan gavner Google Mini-søgesystemet din virksomhed  

Tænk på den enorme mængde tid, de mange penge og de store anstrengelser, du har 
investeret i dit offentlige eller interne websted. Du ønsker, at dine kunder og medarbejdere 
hurtigt og nemt skal kunne finde de oplysninger, de leder efter. Desværre lykkes det ikke 
for 85% webstedssøgninger at finde de oplysninger, som brugerne søger efter1 og 22% af 
søgningerne giver ingen resultater overhovedet2. Dette påvirker din fortjeneste direkte, da 
80% af de besøgende forlader et websted, hvis de er utilfredse med søgeoplevelsen3. Og 
det er sandsynligt, at en stor del af dem ikke kommer igen. Hurtig adgang til oplysninger 
er ligeså vigtig, når det handler om interne virksomhedsnetværk. Som enhver, der har 
arbejdet i et virksomhedsmiljø, ved, kan en forgæves søgning efter et enkelt manglende 
dokument lamme en afdeling i timevis, mens igangværende aktiviteter går i stå. 

Vi præsenterer den helt nye Google Mini. Google Mini, som er specialudviklet for at 
hjælpe små virksomheder med at få størst muligt udbytte af deres digitale aktiver, åbner 
mulighed for Google-søgning på dit interne netværk eller offentlige websted. Google Mini 
kan håndtere mere end 220 forskellige filtyper – herunder HTML, PDF, Microsoft Office 
og Adobe Illustrator – og kan indeksere og søge i op til 300.000 offentliggjorte eller 
interne dokumenter, der er lagret på servere, fildelingsdrev eller fælles netværksdrev.

Opnå samme hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, som du forbinder med Google

Nu er det lige så nemt at hente søgeresultater på det interne eller offentlige websted, som 
når du bruger Google til at hente kvalitetssøgeresultater på internettet. Og du får dem 
med den lynhurtige hastighed og detaljenøjagtighed, du efterhånden forventer fra Google. 
Google Mini leverer resultater i form af sideoversigter, hvor søgestrengene er fremhævet. 
Så besøgende på webstedet kan øjeblikkelig finde de oplysninger, de søger, og interne 
arbejdsgrupper kan straks få adgang til de oplysninger, de skal bruge for at udføre  
deres opgaver. 

Ingen spild af tid - ingen spildte kræfter. 

I modsætning til systemer med stor vedligeholdelse, der kræver hyppige tilpasninger og 
gentagne kalibreringer, og som overvælder systemadministratorer med konstante krav om 
tilsyn, kræver Google Mini ikke en medarbejder fra teknisk support, som konstant skal 
overvåge systemet. Du slutter det ganske enkelt til, konfigurerer det og lader det køre. 
Google Mini sørger for resten, så personalet i teknisk support får tid til at koncentrere sig 
om deres primære opgave – supporten af brugerne. 

Fænomenal effektivitet i forhold til prisen

Den nye Google Mini har en overraskende overkommelig pris og giver dig enestående 
effektivitet i forhold til prisen. Og der er ikke noget “skrabet” ved den. Du får den komplette  
hardware og Google-søgesoftwarepakke samt et års online-support – alt dette for kun € 
1.995 for søgning i 50.000 dokumenter. Ekstra versioner giver dig mulighed for at søge  
i op til 100.000 dokumenter for kun € 2.995, 200.000 dokumenter for € 5.995 og  
300.000 dokumenter for € 8.995. Det er alt, hvad du skal betale. Der er ingen skjulte  
omkostninger. Og Google gør det nemt at opgradere til næste version og sikre, at 
Mini vokser i takt med din organisation. Når først systemet er i brug, hjælper Googles  
supportmedarbejderes hurtige service dig med at lægge låg på de interne it-omkostninger. 
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Google Mini tjener sig selv ind

Et søgningsaspekt, der ofte overses, er investeringsafkastet. For intranet er fordelene 
indlysende. Takket være Googles søgeteknologi vil dine medarbejdere bruge mindre tid 
på at jagte oplysninger og mere tid på at bruge dem produktivt. Fordelene for offentlige 
websteder er tilsvarende tydelige. Når kunder og nye kundeemner hurtigt og nemt kan 
finde det, de søger – eller det, som du ønsker, de skal finde – viser erfaringerne, at de 
hyppigere kommer igen og bliver længere. Og uanset om dine indtægter er baseret på 
online-salg, annoncering eller begge dele, vil du sætte pris på den øgede fortjeneste. 
Konklusionen er: Den nye Google Mini er en af de mest lønsomme små investeringer, 
du kan foretage. Google Minis avancerede teknologi, brugervenlighed og enestående 
værdi hjælper slutbrugere, administratorer og forretningsindehavere med at opnå 
deres søgemål.

Slutbrugere

Det er søgningen, der tæller. Der er en grund til, at Google er den ubestridte leder, når det 
drejer sig om søgning: Google-søgekvalitet. De samme fantastiske søgemuligheder, som 
du finder på Google.dk, er optimeret til brug på offentlige websteder og intranet, og de 
giver relevante søgeresultater med rekordhastighed.

Velkendt grænseflade. Et centralt mål for en søgeløsnings effektivitet er, hvor hyppigt 
den faktisk bruges. Og da vi tilbyder den samme velkendte brugergrænseflade og 
funktionalitet som Google.dk, har brugerne lettere ved at tage Google Mini til sig, 
ligesom behovet for uddannelse elimineres. Organisationer, der ønsker at flette Google 
Mini-funktioner ind i deres webstedsdesign, kan give deres websted en “mini make-
over” ved hjælp af en indbygget brugergrænseflade. Eller de kan satse på en komplet 
“ansigtsløftning” ved hjælp af Google Minis tilgængelige XML-feed.

Øger brugerproduktiviteten. Blandt de ekstra elementer, der øger produktiviteten, kan 
nævnes en smart stavekontrol, der løbende lærer nye ord, og muligheden for at vise 
dokumenter i HTML (i stedet for at skulle downloade de nødvendige plug-ins) og åbne 
cachelagrede versioner af dokumenter - selv om selve dokumenterne er offline. 

Administratorer

Ægte plug-and-play-installation. Som en fuldstændig integreret hardware- og softwareløsning 
kræver Google Mini ingen yderligere komponenter eller tilpasning, før produktet kan  
tages i brug. Den indledende konfiguration er strømlinet, så du kan udføre den inden 
for en halv time.

Der kræves ingen manuel dokumentkodning eller søgetilpasning. Google tror på, at det  
er teknologien, der skal gøre det tunge arbejde – ikke dig som administrator. Derfor tager  
Googles søgerelevansteknologi automatisk over 100 forskellige faktorer i betragtning, når 
der udvælges søgeresultater, idet behovet for dyr og forvirrende manuel søgetilpasning 
elimineres.

Minimal fortløbende administration. Så snart Google Mini er konfigureret, kan det 
indstilles til automatisk at søge efter det nyeste indhold og tilføje det til indekset, 
eller du kan gennemgå alt dit indhold med jævne mellemrum. Begge muligheder giver 
dig tid til at tage den tropeferie, du altid har drømt om. Hvis du skulle få brug for at 
foretage eventuelle ændringer eller ønsker at følge op på noget, mens du er væk, giver 
Google Minis internetgrænseflade dig fuld fjernadgang til alle administratorfunktioner.

GOOGLE MINI

Vi var vilde med Google Mini 
efter ti minutter. Vi købte 
løsningen online med kreditkort, 
installerede den på et par timer 
og kunne tage den i brug på 
vores websted inden for en uge”.  

Scott Klein
Web Publisher/Director of Technology,
The Nation



Indsigt i brugernes søgeadfærd. Ud over at give en fantastisk søgeoplevelse kan Google 
Mini også forbedre dit websted. Det nye Google Mini-system genererer forbedrede rapporter 
om alle sidefejl og brudte links, som det finder på dit websted, så du hurtigt kan rette 
ting og forbedre den generelle anvendelighed. Det fanger også organisationens tidsånd 
og giver rapporter om de hyppigste søgeudtryk, som du kan bruge til at identificere dine 
brugeres hot button-problemer. Og dette vil hjælpe dig med at forbedre navigationen på 
webstedet og planlægge marketinginitiativer.

Virksomhedsejere

Øjeblikkeligt investeringsafkast. Google Minis kombination af plug-and-play-installation 
og velkendte brugergrænseflader betyder, at dit firma kan udnytte fordelene ved Google-
søgning på rekordtid. 
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