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Indledning 
Dette dokument beskriver kort, hvordan Ny søgning virker i e-Dok. 
 
Fordele 
Ny søgning indeholder en række automatiske fordele. 
 
Funktion Beskrivelse Status 

Avanceret 
fonetisk 
stavekontrol 

Den avancerede stavekontrol korrigerer automatisk 
brugerens søgeord for stave- og slåfejl, samt tager 
højde for typiske fonetiske fejl og 
bogstavsombytninger, f.eks. Apopleksi og fejlen 
appopleksi eller "hjrtestp" <-> "hjertestop". 

Indbygget. 

Rangering af 
søgeresultat 

Det er muligt at vægte på alle data.  
Eksempel Titel før indhold før indhold i bilag 

Delvist indbygget. 
Kan tilpasses 
dynamisk. 

Adaptiv 
rangering af 
søgeresultat 

Sortering efter brugeradfærd: Mest åbnede 
dokumenter vises øverst 

Ikke 
implementeret 

Relaterede ord 
"afbryd" <->"stop"  
"jærdeståp" <-> "hjertestop" 

Delvist indbygget. 
Kan tilpasses 
dynamisk. 

Type-Ahead 

I takt med at søgeordet indtastes forudfyldes 
søgeordet. Type-Ahead kan baseres på forskellige 
kriterier f.eks. brugerens tidligere indtastede ord 
eller hyppigt forekommende søgeord i e-Dok-
dokumenterne. 

Indbygget. 

Synonymer 
Den tilknyttede synonymsamling søger automatisk 
på ord, der betyder det samme eller næsten det 
samme, f.eks. østradiol/estradiol. 

Indbygget. 

Bøjninger 

Tilknyttede ordbøger indeholder flere millioner 
grundformer og bøjninger og sørger for at brugeren 
automatisk får søgeresultater, der indeholder alle 
bøjninger af det indtastede søgeord. Ordbøger kan 
udbygges med fagterminologi. 

Indbygget. 

Beslægtede 
ord 

Tilknyttede ordbøger indeholder over en million 
relationer mellem beslægtede ord f.eks. gluten-
allergiker/glutenallergisk. 

Indbygget. 
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Sådan virker søgefunktionen 
I det følgende beskrives, hvordan Ny søgning virker for henholdsvis anonyme og 

påloggede brugere. 

 

Anonyme brugere 

Anonyme bruger bliver mødt af en liste over alle dokumenter i e-Dok. 

 

Illustration 

 
 
Påloggede brugere 

Påloggede brugere bliver mødt af en liste over alle dokumenter, der gælder for den 

påloggede bruger. 

 

Illustration 
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Filtrering 

Søgeresultatet kan filtreres ved at klikke på en relevant facet i højre side af billedet. 

 

Illustration 

 
 

Og sådan kan man blive ved, indtil, der ikke er flere data at filtrere på. 
 

Illustration 
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Søgning 

Indtast et eller flere søgeord – eller dele heraf.  

e-Dok vil hjælpe dig med nogle forslag, mens du skriver. 
 
Illustration 

  
 

Søgeresultat viser et resume af teksten omkring det fundne søgeord, som er markeret 
med fed skrift. 
 

Illustration 

 
 

Dokumenter åbnes ved at klikke på titlen. Dokumentet åbnes i ny fane ved siden af 
fanebladet "Søgning". 
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Eksempler på den intelligente ordbog 

Herunder vises enkelte eksempler på søgeord og resultat. 
 
Søgeord Resultat  

Hjrtestp. 

 

Hjrte 

Afbryd 

 


