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Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden gebruikt. Alle gegevens in deze 
handleiding zijn en blijven eigendom van GemeenteOplossingen.  
 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze handleiding kunt u contact opnemen met: 
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Tel. 050 – 57 57 848 
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Inleiding 

Deze handleiding is bedoeld ter ondersteuning bij het gebruik van GO | search 2.0.  

GO| search biedt u mogelijkheid verschillende producten te doorzoeken. Zoals; 

 GO| cms enterprise 

 GO| raadsinformatie 

 GO| digitale dienstverlening 

 GO| app iPad 

 GO| app Android 

 

Het GO| search platform kan op meerdere producten tegelijkertijd worden aangesloten. Door deze 

koppelingen kan de bezoeker op één plek meerdere producten en website doorzoeken. 

 

Nieuwe en verbeterde bestaande functionaliteit 

 

In versie 2.0 van GO| search  zijn een aantal functionele verbeteringen doorgevoerd. Een beknopt 

overzicht van alle verbeterde en nieuwe functies vindt u in de releasenotes. 

 

 Verbeterde bestaande functionaliteit 

1 (#14701) Extra warning voordat je metadata verwijdert 

 

 Nieuwe functionaliteit 

1 (#14700) Template metadata voor search 

2 (#14699) Setup toevoegen aan GO| search 

3 (#11429) Statistieken beschikbaar stellen 

 

Sommige functionaliteit is ondergebracht in uitbreidingsmodules op het basispakket. Hebt u de 

module aangeschaft, dan vindt u de functionaliteit terug in uw implementatie van GO| search. U kunt 

uw modulepakket alsnog uitbreiden. Neemt u daarvoor contact op met uw relatiebeheerder. 

 

Aanpassingen die in deze handleiding zijn gemaakt ten opzichte van de vorige versie zijn gemarkeerd met 

een rode lijn aan de linkerzijde van de tekst. 

 

 

  

https://servicedesk.gemeenteoplossingen.nl/issues/14701
https://servicedesk.gemeenteoplossingen.nl/issues/14700
https://servicedesk.gemeenteoplossingen.nl/issues/14699
https://servicedesk.gemeenteoplossingen.nl/issues/11429
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2. Vragen 

2.1 Vraag 1: Hoe indexeert GO| search de inhoud van een website? 

 

Antwoord: 
GO| search is een “Metadata” gebaseerde zoekmachine. Dit betekent dat GO| search verschillende 

omgevingen kan combineren in de zoekresultaten. Groot verschil met de bekende zoekmachines zoals 

bijvoorbeeld Google, is dat de content geïndexeerd wordt op het moment dat de webredactie een pagina / 

item publiceert. Bij Google moet er gewacht worden tot dat de crawler langs is geweest. 

 

Tevens kunt  u zelf bepalen welke resultaten belangrijker zijn voor de bezoeker. U heeft daarmee zelf 

controle over het algoritme van GO| search. De weging van de zoekresultaten kunnen in samenspraak met 

GemeenteOplossingen voor u ingesteld worden. 

 

 

Verklaring gebruikte termen: 

 Publicatiedatum: de datum waarop het nieuwsbericht te zien is op de website. 

 Publicatietijd: de tijd waarop het nieuwsbericht te zien is op de website. 

 Archiveringsdatum: de datum waarop het bericht niet meer op de website te zien is maar wel nog 

te benaderen is via de url. 

 Depublicatiedatum: de datum waarop het bericht niet meer te benaderen is via de website / url. 

2.2 Vraag 2: Wat zijn de zoekingangen van GO| search? 

Antwoord: 

GO| search kent twee zoekingangen, dit geld voor zowel de webontsluiting als de iPad en Android 

ontsluiting. De gebruiker kan snel zoeken met behulp van het invoerveld wat zich meestal in de header 

van de website/applicatie bevindt. In dit veld kan de gebruiker een zoekterm van minimaal 1 woord en 

minimaal drie karakters plaatsen. De resultaten worden getoond in de tweede ingang van de 

zoekmachine, namelijk uitgebreid zoeken. 

Op deze pagina is het mogelijk de gevonden resultaten verder te filteren. Zie ook hoofdstuk 2.3. 

 

 
Figuur 1 Snelzoeken invoerveld (web ontsluiting) 
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Figuur 2 Overzicht uitgebreid zoeken pagina 

2.3 Vraag 3: Er zijn te veel resultaten hoe kan ik mijn zoekopdracht verbeteren? 

U kunt de zoekmachine beïnvloeden hoe deze meerdere zoektermen in de content moet zoeken. Het 

filter genaamd “zoeken op”  wordt in de rechterkolom van het scherm getoond, zie Figuur 2. 

Standaard is de filter “begin van woorden” actief. Onderstaande overzicht beschrijft de beschikbare 

zoekinstructies. 

 

1. Begin van woorden 

 

Wanneer u  kiest voor “begin van woorden” wordt er gezocht of de zoektermen als geheel of als begin 

van een woord in de content voorkomen. Als één van de zoektermen in de tekst voorkomt, wordt het 

als resultaat getoond. 

 

2. Een of  meer van deze woorden 

 

De filter “Een of  meer van deze woorden” zoekt in de content of de gezochte zoektermen hierin 

voorkomen. Er wordt niet gezocht op delen van worden. Wanneer één van de zoektermen in de 

content voorkomt zal deze worden getoond in de resultaten. 

 

3. Al deze woorden 

 

De zoekmachine gaat wanneer dit filter actief is opzoek naar content waarin alle zoektermen aanwezig 

zijn. De woorden kunnen in willekeurige volgorde in de tekst voorkomen. Er wordt niet gezocht op 

delen van woorden. 

 

4. Deze exacte woordgroep 

 

De “exacte woordgroep” filter geeft alleen resultaat terug wanneer de opgegeven groep woorden 

precies in dezelfde volgorde  in de content voorkomt. 
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2.4 Vraag 4: Er worden resultaten getoond van een andere website, hoe 
verwijder ik deze? 

Antwoord: 

Met de  GO| search applicatie is het mogelijk om meerdere producten / omgevingen te indexeren en 

gelijktijdig te doorzoeken. Daarom is de filter “zoeken binnen” aanwezig. Hier kunt u aangegeven 

binnen welke website en/of product gezocht dient te worden. Een selectie van meerdere domeinen is 

mogelijk. 

 

Vink de gewenste domeinen aan het klikt vervolgens op de knop verfijnen. 

 

2.5 Vraag 5: Hoe filter ik een bepaald type content bijvoorbeeld alleen een 
bekendmaking? 

Antwoord: 

Wanneer u opzoek bent naar een bepaald soort content is het mogelijk deze te filteren uit de resultaten. 

Voer u zoekopdracht uit en vink vervolgens het gewenste soort content aan binnen de filter “Soort 

content”. Na het klikken op de knop “Verfijn” worden de zoekresultaten aangepast aan de door u 

gekozen instellingen. 

 

 
Figuur 3 Soort content filter 

 

2.6 Vraag 6: Waar hoor mijn gevonden resultaat bij? 

 

Antwoord: 

Wanneer u een resultaat heeft gevonden, zal er in het overzicht een link beschikbaar zijn met het 

volledige pad naar de pagina of het bestand. Met behulp van dit pad kunt u bijvoorbeeld achterhalen 

bij welke vergadering het gevonden document hoort. 

 

 
Figuur 4 Zoekresultaat 
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2.7 Vraag 7: Kan ik tussen een bepaalde periode zoeken? 

 

Antwoord: 

De datum filter maakt het mogelijk te zoeken binnen een bepaalde periode. Er is een invoerveld 

beschikbaar voor zowel de “van” en “tot” datum. Voor een datum in het formaat DD-MM-JJJ of 

gebruiker de kalender door op het icoon “31” te klikken. Met behulp van het kruisje kunt u het veld 

resetten. 

 

2.7.1.1 Validatie datumvelden 
In de velden “van” en “tot” zijn de volgende validaties van toepassing; 

 Alleen numerieke karakters en “-” 

 Format validatie, namelijk DD-MM-JJJJ (indien andere invoer wordt gegeven zal het systeem 

de datum resetten naar 1-1-1970) 

 Of de datum “van” niet later is dan de datum “tot” 

De validatie wordt uitgevoerd op het moment dat de zoekopdracht wordt uitgevoerd. 

 

 
Figuur 5 Datum filter 

 

2.8 Vraag 8: Hoe kan ik de zoekresultaten sorteren? 

 

Antwoord: 

Het filter “Sorteer op” sorteert de resultaten initieel op relevantie, u kunt deze sortering aanpassen 

door de gewenste filter optie te selecteren en vervolgens op de knop “Verfijn” te klikken.  De 

beschikbare sorteer mogelijkheden zijn: 

 

 Relevantie 

 Titel 

 Gewijzigd (datum) 

 
Figuur 6 Filter sortering 

2.9 Vraag 9: Kan ik zoek statistieken bekijken (beheerder)? 

 

Antwoord: 

Navigeer naar  uw_url/io4. Voor de inloggevens in die u ontvangen heeft van GemeenteOplossingen. 

Klik vervolgens op de knop “login” 

Na een succesvolle inlog wordt de statistieken pagina getoond. 
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Figuur 7 login beheeromgeving klant 

 

De pagina toont gesorteerd op aantal welke zoekopdrachten er gedaan zijn in het systeem en vanaf 

welk domein en bij behorend zoekprofiel. 

 

 
Figuur 8 Overzicht statistieken 
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12. Browsercompatibiliteit 

Webtechnologie ontwikkelt zich snel. GemeenteOplossingen maakt graag gebruik van nieuwe 

technieken en functionaliteit, maar probeert ook rekening te houden met gebruikers die nog gebruik 

maken van oudere besturingssystemen en browserversies. Voor al onze producten maken we bij iedere 

release bekend met welke browsers ze compatible zijn. De browserondersteuning in GO| search 2.0 is 

als volgt: 

 Win XP Win Vista Win 7 Win 8/8.1** Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.9 iOS 7 

IE 8 A B      

IE 9  A B     

IE 10   A B    

IE 11   A A    

Firefox RC* A B A A X B  

Chrome SC* A B A A X B X 

Safari     B A M 

Browsers en besturingssystemen die niet in de overzicht worden getoond worden niet ondersteund. 

A: Volledig ondersteund voor front-end en backend. 

B: Ondersteund voor de front-end. Geen ondersteuning voor backend. 

M: Ondersteuning voor mobiele apparaten (momenteel alleen iPad). Deze ondersteuning houdt in dat 

de data in het systeem toegankelijk moet zijn maar wij wijzen erop dat de site niet is geoptimaliseerd 

voor gebruik met een touchscreen.  

X: Werkt mogelijk maar wordt niet ondersteund. 

* Bij deze browsers wordt altijd ondersteuning geboden voor de nieuwste versie in de Release Channel 

(Firefox) en Stable Channel (Chrome).  

** Er wordt geen ondersteuning geboden voor touchscreens. 

Hoe achterhaal ik welke versie van de browser ik gebruik? 

Internet Explorer 
Druk op de toetsencombinatie Alt-H. Klik in dit uitklapvenster op de optie ‘Internet Explorer’ 

 

Firefox 
Druk op de toetsencombinatie Alt-H. Klik in dit uitklapvenster op de optie ‘Over Firefox’ 

 

Chrome 
Druk op de knop met de drie streepjes, rechts naast de url-balk en klik vervolgens op ‘Over Google 

Chrome’. 

 

Safari 
Klik linksboven in het menu en selecteer de optie ‘over Safari’.  

 


