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EN DAT IS NOG NIET ALLES

Tevreden bezoekers, tevreden klanten

Lead visitors to the right information. Get lower 
bounce rates, higher conversion rates and fewer 
questions.

kwaliteit, continuiteit en voorspelbaarheid

Site search is complex. Let us worry about it. That 
way, the continuity and quality of your site search is 
guaranteed, while the costs stay predictable.

verminder de werkdruk van it

Site search can put a  strain on your IT teams.

Managed site search reduces this workload 
dramatically and no more maintenance is required.

verkrijg inzicht, lever waarde

Reports and statistics provide insight into search 
behavior. Enable data-driven decisions and improve 
popular content and supplement missing content.

Voordelen
Een goede zoekfunctie heeft veel voordelen voor je website en bedrijf.

EN DAT IS NIET ALLES

Tevreden bezoekers, tevreden klanten

Leid bezoekers naar de juiste informatie, met lagere 
bounce rates, hogere conversie en minder vragen als 
gevolg.

kwaliteit, continuiteit en voorspelbaarheid

Site search is complex. Met onze “search as a service” 
wordt continuiteit en kwaliteit gegarandeerd en blijven 
de kosten voorrspelbaar.

verminder de werkdruk van de it-afdeling

Site search legt druk op je IT-afdeling. Pandosearch 
neemt de implementatie, onderhoud en ontwikkeling 
voor je uit handen.

verkrijg inzicht, lever waarde

Rapportages geven inzicht in zoekgedrag. Promoot 
en verbeter populaire artikelen en vul ontbrekende 
content aan.

Voordelen
Een goede zoekfunctie heeft veel voordelen voor je website en dus ook voor je organisatie.

Pandosearch zit vol met  voor je zoekfunctie.slimme features

Brand New Day

“Pandosearch verlicht de druk op onze 
supportafdeling, omdat onze klanten met de 
zoekfunctie van Pandosearch vaker zelf het 
antwoord op hun vragen vinden.”

We zijn als vakidioten al jaren bezig met het bouwen van 
de beste zoekoplossing.

MEER DAN 15 JAAR ERVARING

Na een uitgebreide intake zorgen we dat de zoekfunctie perfect 
aansluit op je website.

maatwerk bij implementatie

Na oplevering plannen we regelmatig een gesprek, om te 
bespreken of alles nog steeds naar wens is.

regelmatig contact

Ons bedrijf is oer-Hollands, gevestigd in Amersfoort en we 
helpen je dus graag in het Nederlands of Engels.

nederlandse helpdesk

Security staat bij Pandosearch hoog in het vaandel en  
onze software en infrastructuur zijn GDPR-compliant.

GDPR-compliant & secure

Waarom klanten voor Pandosearch kiezen


happy

happyhappyhappyhappy

 visitors
 customers
 managers
 IT staff

Pandosearch ontzorgt je IT-afdeling. We leveren 
geavanceerde search-as-a-service, die precies op je 
websitedoelstellingen is afgestemd en we nemen het 
onderhoud van je zoekfunctie volledig uit handen.



Speel in op de informatiebehoefte door inzicht te krijgen in 
het zoekgedrag. Help je bezoekers beter door ze naar de juiste 
content te leiden. Want beter zoeken leidt tot een hogere 
conversie en minder supportverzoeken.


Je website verdient een 
goede zoekoplossing

dE OPLOSSING

Je bent in goed gezelschap

Pandosearch verwerkt miljoenen zoekopdrachten voor haar klanten.


Zoektechnologie is complex. We nemen het graag uit handen.

Site search voor websites  
met veel content en veel traffic

Waar zoeken je bezoekers 
eigenlijk naar?    HET PROBLEEM
 

Als IT Manager, Content Manager, Marketeer of 
Customer Journey Manager beheer je een grote  
complexe website met veel informatie en veel bezoekers.



Een goede zoekfunctie blijkt echter lastig te 
implementeren, vereist specifieke kennis en legt druk op 
je IT afdeling. En keer op keer blijkt dat de verkeerde 
zoekresultaten worden weergegeven.



Als bezoekers niet kunnen vinden wat ze zoeken, haken ze 
af. En waar waren ze eigenlijk naar op zoek?

EN KUNNEN ZE HET VINDEN?
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