
Volledige release notes Search! en Match! 2014.3 (de mobile release) 
 

● Mobile user-interface 
Search! en Match! hebben nu een gebruikersinterface met 
responsive design. De interface past zich aan het 
schermformaat van de monitor, mobiel of tablet aan. Deze 
nieuw ontwikkelde mobiele lay-out werkt op alle Apple en 
Android telefoons met behoud van bijna alle functionaliteiten 
van de desktopversie*. 
*De ‘compare view’ is niet beschikbaar op mobile 
 

● Zoeken met wildcards op externe bronnen 
In deze nieuwe release is het gebruik van wildcards mogelijk 
in zowel uw eigen database als externe bronnen. U kunt 
bijvoorbeeld ontwikkel* typen om te zoeken naar termen die 
starten met ‘ontwikkel’ zoals ‘ontwikkelaar’ en ‘ontwikkeling’. 
Het gebruik van wildcards in externe bronnen is uniek. U kunt 
nu wildcards gebruiken wanneer de externe bron dit zelf niet 
ondersteunt.  
 

● Groeperen van facets 
Het is mogelijk om facets te groeperen in ‘parent’ en ‘child’ 
facets. Als u bijvoorbeeld verschillende facets in een bepaalde categorie heeft, zoals de facets 
Opleidingsniveau, Studierichting en Instituutnaam, dan kunt u deze groeperen onder een 
hoofdcategorie, zoals ‘Opleiding’.  
 

● Instellen van de “must-have” conditie per keyword 
Het is nu mogelijk om de ‘nice to have - must have’-conditie per keyword aan te geven, in plaats 
van per categorie. Voorbeeld: u kunt aangeven dat de IT-vaardigheden JavaScript en CSS 
verplicht zijn en jQuery wenselijk is. 

  
 

● Verwijderen van alle zoektermen van een sectie  
(bv verwijder alle IT vaardigheden) 
In plaats van het één-voor-één moeten verwijderen van termen uit een categorie, is het nu ook 
mogelijk om de gehele sectie uit de zoekopdracht te verwijderen. Voorbeeld: in plaats van de IT-
vaardigheden JavaScript, vervolgens CSS, vervolgens jQuery weg te halen, kunt u nu met 1 klik 
het gehele zoekveld verwijderen. 

  
 



● Delen van ‘read-only' projecten 
Wanneer u een project deelt, kunt u kiezen of andere gebruikers wijzigingen mogen maken. 
Read-only projecten zijn gemarkeerd met een slot-icoontje.  

 
● E-mail alerts voor meerdere interne databases  

In de huidige versie kunt u e-mail alerts instellen op een interne database. Nieuwe resultaten die 
op uw zoekopdracht matchen, worden automatisch naar u gemaild. In de nieuwe release kunt u 
alerts van meerdere interne databases die Search! heeft geïndexeerd ontvangen, zoals uw 
interne databases en data uit Jobfeed. Textkernel kan dit instellen voor uw account. De e-mail 
alert zal dan resultaten gegroepeerd per bron bevatten. 

 
● Vast e-mailadres voor alerts  

Het is nu mogelijk om in te stellen dat een vast e-mail adres wordt gebruikt waar nieuwe 
resultaten die matchen met bewaarde zoekopdrachten naar toe worden gestuurd. Dit kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden door vacaturebanken die Search! hebben geïntegreerd en 
persoonlijke logins aan klanten verstrekken om de database te doorzoeken. Zo kunt u toestaan 
dat meerdere alerts worden aangemaakt, maar kunnen de resultaten naar het default e-
mailadres gestuurd worden om misbruik te voorkomen. 
 

● Toegevoegde email templates 
(naast Engels ook Nederlands, Duits en Frans) 
De e-mails die worden gestuurd om u op de hoogte te brengen van nieuwe zoekresultaten, zijn 
nu naast Engels ook in Nederlands, Duits en Frans beschikbaar.  

 
● Snelheidsverbeteringen 

Textkernel heeft snelheidsverbeteringen doorgevoerd, waardoor resultaten uit verschillende 
bronnen sneller laden. Als u meerdere externe bronnen heeft, laden deze nu even snel als een 
enkele tab. Deze release verhelpt ook het probleem waarin alle resultaten van de categorieën 
getoond worden als u te snel klikt.  
 

Voor meer informatie of een demo, bezoek www.textkernel.nl/contact, stuur een email naar 
demo@textkernel.com of bel ons op +31 20 494 2498. 
 
 


