
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

1.  
2.  
3.  

3. Sökfunktionen på sajten
Här kommer vi gå igenom följande:

Videoguide för att skapa ett nytt "söksides-element"
Skapa sökfunktion
Avancerade inställningar för söksidan

Videoguide för att skapa ett nytt "söksides-element"

Skapa sökfunktion

Det går att koppla en generell sökfunktion till webbplatsen, som presenteras som en sökruta och en sökknapp i
toppmenyn. När besökaren matat in ett sökord och tryckt på sökknappen presenteras sökresultaten på en särskild sida där
huvudredaktören kan göra en rad olika inställningar. Arbetsgången är därför att först skapa sökresultatsidan, ställa in vilka
sökningar som ska göras och sedan aktivera sökfunktionen genom att klistra in sidan i inställningarna för webbplatsen.

Utför följande för att skapa sökresultatsidan:

Öppna webbplatsens huvudavdelning i Polopoly CM.
Öppna fliken .Undersidor
Välj  under rubriken  och tryck på .Sida Ny site, sida eller artikel Skapa
Ange att den nya avdelning ska heta  eller något liknande, och välj  som mall.Sök SU Search page layout
Tryck på .Infoga
Förslagsvis kan den nya avdelningen placeras sist i listan av avdelningar på webbplatsens huvudavdelning.
Tryck på .Spara och visa

En (önskad) effekt av att den nya avdelningen  är skapad med mallen  är att den inte synsSök SU Search page layout
som en ingångsflik på webbplatsen.

Sökresultatsidan i sin tur består av en, två, tre eller fyra fält som var och en presenterar sökresultat från exempelvis
hemsidan, personalkatalogen, kurskatalogen, eller andra webbplatser efter eget önskemål. Den underliggande sökmotorn
är Google. När en besökare använder sökfunktionen skickar Polopoly förfrågan vidare till Google, för var och ett av
sökfälten, och samlar sedan ihop resultatet till en sida.

Sökfälten skapas genom att man på söksidan trycker på knappen  under fliken . Då skapas ettSkapa Söksideskomponenter
sökelement vars funktion kan illustreras med ett par exempel:

Titel Beskrivning Sök på webbplats

SU.SE Sökning på su.se su.se

Personalkatalogen Sökning på sukat.su.se sukat.su.se

Kurskatalogen Sökning i kurskatalogen sisu.it.su.se

Titel är den rubrik som visas på utsidan som förklaring till besökaren, och  är helt enkelt till vilkenSök på webbplats
webbplats man vill avgränsa sökningen. Efter att de önskade uppgifterna matats in trycker man helt enkelt på  förInfoga
att klistra in det nya sökelementet på söksidan.

När söksidan är färdig aktiveras sökfunktionen genom att man kopierar sidan och sedan klistrar in den under rubriken 
 på fliken .Söksida Startsida / Inställningar

Avancerade inställningar för söksidan

Söksidan innehåller även en mer avancerad funktion som innebär att sökfrågan kan skickas vidare till andra system än
Google. Tyvärr finns i det fallet inget generellt sätt att integrerar sökresultatet inom sidan. Efter det att besökaren gjort sin
första sökning finns istället en länk till höger på sidan som i sin tur leder vidare till nästa sökning med samma fråga till det
externa systemet.

Ett förklarande exempel är hur man kan leda besökaren vidare till den interna sökfunktionen i personalsök (
):http://sukat.su.se

Öppna söksidan och tryck på .Redigera
Tryck på  under rubriken .En till Duplikator
Fyll i följande information:

Länk namn: SUKAT - Avancerat sök

http://sukat.su.se
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URL: http://sukat.su.se/resultat.jsp
Query parameter: ?ufilter=cn-expand-permute&ofilter=ou-expand-permute&cn-expand-permute=

Spara söksidan genom att trycka på .Spara och visa

Låt säga att en besökare först skriver in sökordet  i sökrutan och sedan trycker . Då kommerAnderssson Sök
sökresultatsidan förutom de ordinarie fälten att även innehåll en länk till höger som heter  och somSUKAT - Avancerat sök
leder till den adress som är sammansättningen av i tur och ordning ,  och , det vill säga URL Query parameter Anderssson
http://sukat.su.se/resultat.jsp?ufilter=cn-expand-permute&ofilter=ou-expand-permute&cn-expand-permute=Andersson
.
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