uestFields
the information wormhole
De snelste weg naar
uw online-informatie
MasterObjects levert unieke technologie
waarmee bezoekers van uw website uw
informatie beter en sneller kunnen vinden
dan ooit. “QuestFields” maken uw gegevens
razendsnel toegankelijk op het Internet, via
alle gangbare browsers en tegelijk via
mobiele apparaten zoals de iPhone.
Hiervoor koppelen we de zogenaamde
QuestFields aan uw bestaande
informatiebronnen, gebruik makend van uw
huidige database of zoekmachine.
QuestFields bieden u tevens een optionele
zoekmachine die is geoptimaliseerd voor het
vinden van informatie uit grote databases
met miljoenen producten.
QuestFields voor op uw website
U kunt QuestFields overal op uw website
plaatsen waar voorheen een normaal
zoekveld stond. Door de ingebouwde
ondersteuning van standaard stijlen (“CSS”)
vormen QuestFields één geheel met uw
bestaande site. Uw informatie wordt
gepresenteerd in een lijst die automatisch
verschijnt terwijl de gebruikers hun
zoekvraag invullen. Deze resultatenlijst kan
volledig in uw eigen huisstijl worden
aangepast, door uw eigen ontwerpers, door
MasterObjects of door één van onze partners.
U kunt de lijst aanvullen met extra gegevens
die verschijnen zodra gebruikers een resultaat
selecteren.

Browser onafhankelijk
De QuestFields werken in alle gangbare
browsers (inclusief Internet Explorer, Firefox,
Safari, Google Chrome en Opera). Waarbij uw
gebruikers, dankzij het gebruik van AJAXtechnologie, niets hoeven te installeren. Wij
leveren ook een QuestFields-versie die werkt
met Adobe Flash, voor browsers die nog geen
AJAX ondersteunen. Door de brede
ondersteuning zijn QuestFields uitermate
geschikt voor toepassing op uw
consumentgerichte websites.

®

Nieuw: Mobiele QuestFields
Gegevens die u op uw website
beschikbaar stelt, kunt u met
QuestFields ook beschikbaar stellen aan
gebruikers van mobiele apparaten
zoals de iPhone. De mobiele QuestFields
zijn zeer klein. Hierdoor verschijnt uw
webpagina op mobiele apparaten binnen
luttele seconden. Met de mobiele
QuestFields vinden uw gebruikers uw
informatie snel al na het invoeren van
slechts enkele letters. De snelheid
waarmee dit gebeurt is verbluffend,
dankzij een geoptimaliseerd protocol,
zelfs bij een trage netwerkverbinding.
Doordat de QuestFields er op mobiele
apparaten uitzien als “native”
applicaties, hoeft u met QuestFields
geen aparte applicatie voor ieder mobiel
apparaat te (laten) ontwikkelen.
QuestField oplossingen
U kunt QuestFields eenvoudig
toevoegen aan uw bestaande webapplicaties. Uw site wordt daarmee
gebruiksvriendelijker, sneller en beter
schaalbaar.
Met het “ProductFinder QuestField“ ontsluit
u uw productenbestand via uw huidige
database, zoekmachine, of bestanden.

Producten worden niet alleen gevonden op
naam, titel, of omschrijving, maar
bijvoorbeeld ook op categorie of op
bestelnummer. Met het MasterObjects
Framework kunnen we bovendien eenvoudig
automatisch wisselende productadvertenties
toevoegen.
Het “PeopleFinder QuestField“ wordt
rechtstreeks gekoppeld aan uw
adressenbestand, waarbij gebruikers in hun
browser of op hun mobiele apparaat op snelle
en handige wijze
contactgegevens kunnen
opzoeken. Het PeopleFinder
QuestField werkt razendsnel.
Resultaten verschijnen binnen
een seconde na het invoeren van
slechts enkele letters, zoals van
voornaam en/of achternaam. Of
desgewenst ieder ander
criterium.
Ondanks de enorme snelheid, wordt uw
bestaande directory ontlast doordat de
QuestFields Server uw gegevens automatisch
tijdelijk op efficiënte wijze in het geheugen
opslaat.

Gebruikers vinden uw producten op
ongekend snelle wijze: uw producten
verschijnen binnen een seconde zonder dat de
gebruiker eerst binnen uw website hoeft te
navigeren.

Uw producten, razendsnel gevonden
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Ontsluiten van uw bedrijfseigen informatie
Ook uw bedrijfsinformatie kan via
QuestFields worden ontsloten. Via
standaardinterfaces (zoals SQL en LDAP)
worden de QuestFields met uw database
verbonden. Daarnaast is er een open interface
waarmee programmeurs letterlijk ieder
mogelijke informatiebron kunnen koppelen.
De QuestFields zijn ontwikkeld zodat ze door
uw eigen ontwerpers en applicatiebeheerders
aan uw sites kunnen worden toegevoegd en
onderhouden, waarbij in veel gevallen geen
extra programmeerwerk nodig is.
Hoe QuestFields werken?
De QuestFields zijn kleine
componenten die aan uw
website worden toegevoegd,
zonder dat u de bestaande
structuur hoeft te wijzigen. Er
verandert verder niets aan uw
bestaande Content
Management System (CMS),
databases, zoekmachine, etc.
De QuestFields Server-applicatie
Op of naast uw bestaande webserver draait
de QuestFields Server-applicatie. De
QuestFields Server is een op “Service
Oriented Architecture”-gebaseerde toepassing
(vergelijkbaar met de serverprocessen van uw
webserver, database of zoekmachine), die uw
informatiebronnen op ultra-efficiënte wijze
voor veel gebruikers gelijkertijd, sneller en
vriendelijker beschikbaar maakt. De
QuestFields Server vult hiertoe de
standaardfunctionaliteit van uw database of
zoekmachine aan.

Informatiekanalen
Op de QuestFields Server worden
“informatiekanalen” ingesteld. Ieder
informatiekanaal benadert informatie
afkomstig uit één of meer van uw
informatiebronnen. Dit door middel van een
willekeurige combinatie van zoekvragen of
“queries”. Zo kunnen uw gebruikers via één
QuestField gegevens op diverse verschillende
criteria terugvinden en dit via intuïtieve
invoer- of zoekvelden.

Eenduidige informatieontsluiting
Via een efficiënt, op standaarden gebaseerd
XML-protocol, wordt uw informatie in kleine
pakketjes naar de gebruikers getransporteerd.
Dit resulteert in een enorm hoge snelheid (het
voelt alsof uw complete database op de
computer of het mobiele apparaat van de
gebruiker staat) met een minimale
netwerkbelasting.
De informatiekanalen op de QuestFields
Server zijn interactieve “webservices” die u in
meerdere toepassingen kunt hergebruiken. Of
dat nu is vanuit een zoekveld, een invoerveld,
of vanaf uw mobiele website.

Maatwerk en totaaloplossingen
Onze gecertificeerde full-service
implementatiepartner Crimsonwing
ontwerpt, ontwikkelt, levert en
ondersteunt betrouwbare maatwerkapplicaties en totaaloplossingen die
optimaal profiteren van QuestFields.
De 220 IT-specialisten van Crimsonwing
bieden oplossingen aan blue chip cliënten
vanuit de UK, Nederland en Malta. Het
applicatie-portfolio dat Crimsonwing biedt
is uitgebreid. Het omvat e-commerce
oplossingen (B2B, B2C, e-Procurement) die
in al mogelijke interactieaspecten voorzien,
volledig dekkende ERP-systemen en
maatwerkapplicaties voor een
verscheidenheid aan zakelijke behoeften.

Crimsonwing BV
(+31) 035 655 4433
www.crimsonwing.com
U kunt hierbij gebruik maken van een zelfde
of verschillende lay-outs. En eenmaal uw
informatie publiceren betekent: overal
terugvinden. Als één informatiebron later
wijzigt blijft uw website gewoon werken
omdat u eenvoudig de QuestFields Server
met nieuwe of extra bronnen kunt laten
praten zonder dat er iets aan “voorkant”
verandert.
Verbeter uw klantenconversie
QuestFields zijn ontwikkeld om samen te
werken met andere functies in uw
webpagina’s. Daarmee biedt u een “mash-up”
van krachtige functies die de gebruikswaarde
van uw site, en daarmee de klantenconversie
en uw bezoekerstrouw significant verhogen.
Over MasterObjects, Inc.
MasterObjects levert softwareproducten
rondom de unieke QuestFields-technologie,
waarvoor sinds 2001 meerdere internationale
patentaanvragen zijn ingediend.
MasterObjects is gevestigd in San Francisco,
en heeft een Europees verkoop- en
ondersteuningskantoor in Maarssen.

MasterObjects BV
(+31) 0346 285 144
MasterObjects, Inc.
+1-800-518-6001
www.masterobjects.com
info@masterobjects.com
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