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Meerdere bronnen
Eenvoudig doorzoeken
Snel vinden

www.seneca.nl/enterprise-search

enterprise search

Enterprise Search is de krachtige zoekmachine voor jouw website of sociaal intranet.
Dankzij de innovatieve indexeertechnieken van Enterprise Search vind je supersnel de
informatie die jij zoekt. Slimme zoekhulpjes als autosuggest, autocomplete, bedoelde-u,
highlighting en een helder onderscheid tussen webpagina's en documenten helpen daarbij.
Autosuggest en Autocomplete
Enterprise Search ondersteunt bij het zoeken
op de juiste termen. Al tijdens het typen zie je
de belangrijkste zoekresultaten in een
overzichtelijk menu ( afbeelding). Maak je een
typefout, dan worden de bedoelde-u opties
getoond én de daarbij behorende resultaten.
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Eén klik op het zoekresultaat leidt je meteen
naar de juiste pagina.
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Laat je paspoort thuisbezorgen
Voordelig passe-partout zwembad
Aanvraag afvalpas
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Toon alle zoekresultaten >>
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Persoonlijk ingericht

Enterprise Search is standaard software van Seneca en is snel inzetbaar voor het
doorzoeken van eigen én externe informatiebronnen. Doorzoek met één zoekopdracht
bijvoorbeeld tegelijkertijd de website, de vacaturesite en een externe subsite. De resultaten
worden op jouw eigen website en in jouw eigen vormgeving apart gepresenteerd.

Menu
COMPANY
Home > Zoekresultaten

Zoekresultaten
Paspoort

Website (18)

Zoek

Werken bij (0)

Veilig op vakantie (46)

-

Efficient zoeken, snel vinden
Zoek door sites, documenten en databases
Autocomplete zoekhulp
Autosuggest zoekresultaat
Push bijzondere items in het zoekresultaat
Highlight trefwoorden in het zoekresultaat
Eigen zoekfilters
Eigen inrichting
Eigen vormgeving

Paspoort aanvragen/verlengen
Voor de aanvraag van een paspoort maakt u een afspraak. U kunt uw paspoort
ophalen of gratis laten bezorgen.

En veel meer...!
Tweede paspoort
Seneca
B.V.
Elektronicaweg 31 | 2628 XG Delft | 015 251 3700
www.seneca.nl | info@seneca.nl
In sommige gevallen kunt u een tweede paspoort aanvragen. Hiervoor gelden
speciale voorwaarden.
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