Typ, klik en vind…
met OpenFSS®
Snel en eenvoudig doorzoeken van al uw netwerkschijven.
Wilt u al uw documenten op uw netwerk eenvoudig terugvinden?, met behulp van
OpenFSS® (Open File Server Search) van OpenSesame ICT kunt u dit snel en efficiënt
regelen. Als Document Management specialist heeft OpenSesame ICT een zoekmachine
op de markt gebracht die uw bestaande netwerk efficiënt in kaart brengt en zonder grote
investering alle daarin opgeslagen documenten gestructureerd beschikbaar stelt.

Wat is het?

Basisvoorzieningen

De resultaten

OpenFSS biedt uw organisatie een
laagdrempelige webbased
zoekoplossing voor het gestructureerd
ontsluiten van informatie die zich op uw
bedrijfsnetwerk bevindt en die snel kan
worden ingezet.

OpenFSS beschikt over de volgende
basisvoorzieningen:

Per document worden de volgende
gegevens getoond:

•

•

Wat doet het?
Middels OpenFSS kunt u verschillende
netwerkschijven en mappen laten
indexeren om vervolgens de daarin
geplaatste documenten te kunnen
doorzoeken. U kunt niet alleen zoeken
op de titel (naam) van een document
maar ook door de inhoud zoeken (ook
wel full-text search genoemd) en op
extra gegevens (metadata) zoals
bijvoorbeeld auteur of foldernaam. Alle
Microsoft Office, PDF en tekst
bestanden kunnen worden doorzocht.
U kunt OpenFSS als losstaande
zoekmachine inzetten maar
bijvoorbeeld ook onderdeel laten
uitmaken van uw Intranet.

Voor wie is het?
Voor alle organisaties die informatie op
basis van documenten produceren en
deze snel willen kunnen terugvinden. Of
dat nu vanuit uw kantoor, de
thuiswerkplek of de klant is.

Meer informatie
over OpenSesame ICT is te vinden op
www.osict.com en www.openfss.com
of neem contact op via het telefoonnummer
+31(0)30 – 60 35 640.

•
•

•

U kunt meerdere netwerkschijven en
directories opgeven inclusief wie
deze mag doorzoeken.
Doorzoekt de document formaten
van onder andere Microsoft Office
2003 / 2007 / 2010 (Word, Excel,
PowerPoint, MSG / E-mail), PDF,
ZIP, EML, MXL, TXT, OpenOffice
e.a. tekst gebaseerde formaten.
Alle zoekopdrachten worden gelogd.
Iedere nacht worden de netwerk
locaties gecontroleerd op nieuwe,
aangepaste of verplaatste
bestanden.
Van documenten wordt ten behoeve
van de zoekresultaten een kleine
afbeelding (thumbnail) gemaakt.

•
•
•
•
•
•
•
•

Titel.
Datum gewijzigd.
Icoon van bestand (soort document).
Preview thumbnails (PDF).
Auteur (indien beschikbaar).
UNC pad (netwerk pad).
Bestandsgrootte in bytes.
Dynamische samenvatting.

Extra mogelijkheden
•
•
•
•
•

Indexering van binaire formaten
zoals AutoCAD tekeningen.
Microsoft Active directory.
Meta zoeken in andere systemen.
Zoekfunctie in huisstijl.
Preview.

De zoekfunctie
De zoekfunctie biedt de volgende
zoekcriteria:
•
•
•
•
•
•

Document naam.
Auteur.
Soort document.
Datum aanmaak.
Datum laatste aanpassing.
Zoeken met wildcards.

OpenSesame ICT
OpenSesame ICT is een Nederlands softwarebedrijf dat zich richt op de realisatie
van kennisintensieve, bedrijfsmatige oplossingen op basis van het Open Source
®
®
platform. Deze oplossingen worden geleverd onder de naam OpenFSS , OpenIMS
en SugarCRM™. Met diverse projecten voor Content-, Document-, Kennis-, CRM en
Workflow Management heeft OpenSesame ICT bewezen een veelzijdigheid aan
oplossingen te kunnen bieden voor kennis en informatiemanagement.
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