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MyHeritage gör släktforskningssamarbeten enklare  

Search Connect™ omvandlar användares sökningar till andra användares 
sökresultat och sammanför personer som letar efter samma anfäder för att 
främja samarbeten  

 
Stockholm, Sverige & Lehi, Utah: MyHeritage, den snabbast växande destinationen 
för att upptäcka, bevara och dela släkthistoria presenterar i dag en innovation som 
främjar släktforskningssamarbeten. Search Connect™ gör det enkelt för användare 
att hitta andra som letar efter samma anfäder eller släktingar, och möjliggör för dem 
att komma i kontakt med varandra.  
 
Search Connect™ innehåller miljontals sökningar gjorda av MyHeritagemedlemmar. 
Varje sökning är indexerad tillsammans med fullständig metadata (datum, platser, 
anhöriga och annat) som ingår i användarens sökning. När en annan användare 
söker efter likartad information ingår tidigare sökningar i resultatet, tillsammans med 
möjligheten att komma i kontakt med användarna som utfört dem.  
 
I april 2012, i samband med lanseringen av SuperSearch™, vår sökmotor för 
historiska poster, påbörjade MyHeritage arbetet med Search Connect™. 
SuperSearch™ har sedan dess vuxit och omfattar i dag 6,2 miljarder historiska 
poster. Search Connect™ har samlat över 30 miljoner poster från sökningar av 
ovanliga namn. Storleken på samlingen kommer fortsätta att öka i takt med att 
användare gör nya sökningar. Användare kan enkelt välja att stänga av funktionen 
om de inte vill att MyHeritage ska registrera deras sökningar.  
 
Search Connect™ kompletteras med MyHeritages nya namnöversättningsteknologi 
(Global Name Translation™) som tillåter användare att hitta andra personer som har 
sökt på samma namn på andra språk. Till exempel, kan en användare från USA med 
efternamnet Mogilevsky söka efter potentiella släktingar i Search Connect™, och 
hitta personer som har sökt efter samma efternamn på engelska, ryska, hebreiska 
och andra språk och dessutom se vem de sökte efter. Detta maximerar chanserna 
att hitta tidigare okända familjemedlemmar över hela världen.  
 
Se ett exempel på Search Connect™ med översättningar.  
 
“MyHeritage specialiserar sig på att utveckla innovativ teknik för släktforsknings-
upptäckter.”, säger Gilad Japhet, MyHeritages grundare och vd. “Vi är extra glada 
över Search Connect™ eftersom det gör det möjligt för användare att dra nytta av 
varandra. När du söker efter en svårupptäckt anfader avslöjar Search Connect™ 
andra personer som också letar efter den personen, vilket är det näst bästa. Vi förut-
spår att många av våra användare kommer att upptäcka sedan länge försvunna 
familjemedlemmar med hjälp av denna funktion.” 

Att titta på sökresultat från Search Connect™ är gratis. Ett abonnemang på 
MyHeritage krävs för att kontakta andra användare.  

 

 

http://www.myheritage.se/
https://www.myheritage.se/research/collection-6/search-connect-searches-by-myheritage-members
http://www.myheritage.se/research
https://www.myheritage.se/research/collection-6/search-connect-searches-by-myheritage-members?formId=collection_00006%3AsearchFormDef&formMode=&action=query&exactSearch=0&useTranslation=1&qname=Name+ln.mogilevsky&p=1&rpp=100
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Om  
 
MyHeritage är den ledande destinationen för att upptäcka, dela och bevara 
släkthistoria. Som tekniskt ledande i branschen gör MyHeritage släktforskning till en 
aktivitet som är tillgänglig och givande – direkt. Företagets globala användargrupper 
har tillgång till ett massivt bibliotek av historiska register och internationella samlingar 
av släktträd. Dessutom är företaget banbrytande i sökande och matchning. 
MyHeritage är uppskattat av miljontals familjer för sitt enkla sätt att forska fram 
släkthistoria från förr och nu och för att kunna spara den för framtida generationer. 
MyHeritage är tillgängligt på 42 olika språk. www.myheritage.se 
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http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.myheritage.se&esheet=51137867&newsitemid=20150709005512&lan=sv-SE&anchor=www.myheritage.se&index=4&md5=991d9f9204ebeaf87d882f99015b32d7

