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PREZENTACE

Požadavky uživatelů na využívání informací se neustále zvyšují a 
vyhledávání se tak stává universálním rozhraním pro přístup 
k informacím. 

Budoucí vyhledávání je propojovací službou - spojující 
uživatele s informacemi a ostatními uživateli.

• Standardní vs interaktivní přístup
• Současné problémy a souvislosti 
• Dostupné metody



POSUN OČEKÁVÁNÍ?

„Historický“ pohled na řešení

… vím CO hledám …

Proces:
Odeslání dotazu
Výběr ze seznamu výsledků
A znovu …



POSUN OČEKÁVÁNÍ?

Dnešní uživatel je zpravidla v jiné situaci

… nevím CO přesně hledám …
… chci PROČ to tak je …

Proces : 
(dotaz/přehled)
obsahové souvislosti 
(extrakce, navigace), 
použití informace 
(sdílení, link … )



ZÁMĚR VŮČI OBSAHU



1.
0 

> 2
.0

PARADIGMA ORIENTACE

Co máme za obsah ?

Jak ho máme ukládat 
a spravovat?

Jaké máme typy 
relevantních analýz ?

Jaké máme poskytovat 
služby ?

Jak to všechno dostaneme 
na portál ?

Doufáme, že se to bude 
někomu líbit … 

OBSAH

UŽIVATEL

Kdo jsou naši uživatelé ?

Jaké mají zaměření a  
profese ?

Kdo jsou klíčoví uživatelé 
určující rozvoj ?

Na čem máme budovat 
jedinečnost ?

Podstatný obsah a 
podstatné služby?

Jaké jsou výhody 
opakovaného využívání ?



VÝZVY SOUČASNÉHO VYHLEDÁVÁNÍ

… řízené uživateli!

Vyhledávání bez vyhledávacího pole
Předvídání – objevování informací (neznámého)
Propojování na základě souvislostí
Pohled z 360-ti stupňů / z různých úhlů
Spolehlivost služby, důvěra uživatele
Relevantní danému okamžiku - schopnost jednat 

INFORMAČNÍHO VĚKU > VĚK PROPOJENÍ



ZAHLCENÍ … 

Clare Hart, Dow Jones, FF2008
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VYHLEDÁVACÍ PLATFORMA FAST



FAST v MS SHAREPOINT



PROCES



OBLASTI V PODNICÍCH

Sběr a správa kvalitních informací o vašich zákazních 
o zákaznících / uživatelích

• Snadný přístup pro zaměstnance k zákaznickým informacím 
o přístupu
• Snadný přístup pro zákazníky, který jim umožní „pomoci si sami“
o zjednodušení a snížení nákladů

• Vyhledávání ve strukturovaných datech 
• Přemostění informační sila – sjednotit velká množství dat napříč 
systémy a typy dokumentů.
• Zpřístupnění složitě přístupných dat 
[SAP, Siebel, Mainframe aplikace, etc.]
platforma pro IT

• Vysoká výkonnost a flexibilní přístup k informacím pro velké 
počty uživatelů



Děkuji za pozornost

Směr vývoje určují uživatelé 
a obsah je čím dál více o propojeních …


