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Statkraft har lykkes med virksomhetssøk  

For to år siden innførte Statkraft ny informasjonsplattform som ble tilgjengelig for våre 3600 

ansatte i 20 land. Det nye intranettet er brukervennlig med lett tilgang til relevant 

informasjon, språkstyring på deler av innholdet og virksomhetssøk som indekserer alle våre 

største fellessystemer.  

I denne presentasjonen skal jeg beskrive våre erfaringer med virksomhetssøk og hva det 

har gitt oss av gevinster og effekter.  

 

 Intranettet og virksomhetssøk gir brukerne relevant  

informasjon raskt og enkelt 

 Virksomhetssøket har styrket felles kultur og forbedret  

informasjonsbevissthet  

 Justering av søkereglene er en pågående  prosess 
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Intranettet og virksomhetssøk gir 
brukerne relevant informasjon 
raskt og enkelt 
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Vårt intranett dekker behovene for felles 
informasjons- og kommunikasjonskanal 

 Vi jobber gjennom felles web-

grensesnitt med 450 applikasjoner 

og tjenester 

 Én kilde til nyheter og 

informasjonsdeling  

 Virksomhetssøk indekserer våre 

største fellessystemer og vi 

trenger ikke vite hvor 

informasjonen er lagret 

 Språkstyring, abonnering og 

diskusjonsforum kan tilpasses den 

enkeltes ønsker og behov 
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Bruker får søketreff i flere systemer på grunnlag 
av tilgangsstyring i kildesystemet  

 ViaWorks virksomhetssøk indekserer fellessystemene 360, EPI og 

SharePoint: 

 360 - Arkiv, styrende dokumenter, generelle dokumenter og tekniske tegninger  

 EPI - Nyheter og informasjonssider 

 SharePoint – Dokumenter, ansattes profil og HR-informasjon 

 

 Brukerne sparer tid på å søke da de ikke må lære  

seg søkeregler i de enkelte fellessystemene 

 

 Tilgangsstyringen i kildesystemet bestemmer hva  

som er tilgjengelig fra virksomhetssøket 
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Bruker får prioriterte søketreff på grunnlag av 
våre verdier  
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 Ansattes profil 

 Informasjonssider 

 Nyheter 

 Styrende dokumenter (360) 

 Arkiverte dokumenter (360) 

 Dokumenter i SharePoint-rom  

og i 360 Generelle dokumenter 

 Tekniske tegninger (360) 



Bruker får relevante søketreff fordi vi ikke 
indekserer ‘alt’ 
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Dette blir ikke indeksert: 

 Filområder 

 Outlook 

 eRoom  

 360 Sakarkiv: Cancelled  

 360 Generelle dokumenter: Void 

 360 historisk arkiv 

 Utgåtte hendelser og lokale meldinger 

 Dokumenter (filer) i samarbeidsrom med  lavere versjon enn 1.0 

 

 



Virksomhetssøk har styrket 
felles kultur og forbedret  
informasjonsbevissthet  
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Virksomhetssøk har styrket felles kultur 

 Økt nærhet til kollegaer gjennom ansattesøk og diskusjonsforum fra et felles 

intranett 

 Gjenbruk av informasjon og  

erfaringsutveksling gir mer effektiv  

arbeidsdag og skaper samhold 

 Informasjon er lett og raskt tilgjengelig  

uavhengig av personlige relasjoner  
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Virksomhetssøk har økt bevisstheten til kvalitet 
og redusert tiden på leting etter informasjon 

 Økt trygghet for å finne riktig informasjon da duplikater er enklere å se og 

tilgang styres fra kildeverktøyet 

 Bedre kvalitet på navning og merking av informasjon på grunn av synlighet 

og ønske om lett gjenfinning  

 Raskere tilgang til relevant informasjon - jeg  

fant det jeg lette etter 

- Nordmenn bruker i gjennomsnitt ca. 30 min./dag  

på dokumentleting. Vi er sikre på at denne tiden 

er sterkt redusert hos oss etter innføring av  

virksomhetssøk, selv om dette ikke er lett å måle.  
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Justering av søkereglene er 
en pågående  prosess 
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Brukernes søkevaner har endret seg siden 
lansering av ny informasjonsplattform 

 Vi har nå tre ganger så mange søk per dag som  

ved lansering av ny informasjonsplattform 

 Halvparten av søkene gjelder ansattesøk  

 Søkestrengen får økende antall ord 

 På grunnlag av konsernnyheter søker  

brukerne på mer informasjon om nyhetsemnet 
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Vi justerer våre søkeregler på grunnlag av 
behov og tilbakemeldinger fra brukerne 
 
Følgende søkeregeljusteringer er gjort siden lansering: 

 Synonymer: aa = å, ø = ö, u= ü, Ç=C. Çakit = Cakit. Søk på ‘åberge’ eller 

‘düsseldorf’ gir samme treff som søk på ‘aaberge’ eller ‘dusseldorf’ 

 50 % av søketermene må gi treff 

 Nær plassering av søketermene gir mer relevante treff 

 Treff basert på sist ‘Endret dato’: Relevant for  

nyheter og dag-til-dag-dokumenter 

 Vi endrer titler og innhold i informasjonskilder på  

grunnlag av brukernes søkeord:  

Eksempel: lønnslipp, personalhåndbok 
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Utfordringer og ønsker for søk fremover 

 Skreddersøm versus standard søkemotor  

 Finne frem til hvilke metadata som er de beste kriteriene for søk og 

filtrering: Tittel, innhold, kilde, dato, nøkkelord, etc. 

 Utfordring med mange språk – hva skal  

jeg søke på 

 Få søkemotoren til å ‘huske’ hva jeg har  

søkt på tidligere 

 Kunne lagre mine ‘favorittsøk’  

 Indeksere bildearkivet  
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For å lykkes videre med virksomhetssøk må vi 
vite hvor vi vil og kjenne behovene 

 

 Virksomhetssøket er vår 

skattekiste som skal gi brukerne 

oppdatert og relevant informasjon 

 

 For å lykkes videre må vi 

kontinuerlig forbedre og justere 

søkereglene og oppdatere 

søkeverktøyet i takt med behovene 

til konsernet og de ansatte  
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www.statkraft.com 

THANK YOU 
Kirsti Repstad 

 

Erfaringer ved virksomhetssøk i Statkraft   


