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Centrum badań
i rozwoju Google
w Krakowie

elektroniczny. Katalog ten jest wyko-

WWW przez wyszukiwarki. Jest to

rzystywany przez około 2500 firm

pierwsze wspólne przedsięwzięcie

w ponad 10 krajach w celu wymiany

tych firm. Sitemaps 0.90 to darmowy

Firma Google uruchomi w Krakowie

danych podstawowych. Nowopo-

i prosty sposób zgłaszania stron do

centrum badań i rozwoju. Potwierdza

wstała spółka joint venture SINFOS

wyszukiwarek, który zapewnia bar-

to rosnące znaczenie polskiego rynku

Poland wyznaczyła sobie za cel świad-

dziej wszechstronne i efektywne

oraz całego regionu Europy Środkowej

czenie usług katalogowych SINFOS,

indeksowanie, a tym samym lepsze

i Wschodniej. Nowe centrum będzie

integrując jednocześnie istniejący polski

pozycjonowanie witryn. Użytkow-

współtworzyć nowoczesne mechanizmy wyszukiwania i inne produkty dla

katalog elektroniczny EANIC.
– SINFOS ma wieloletnie doświad-

nikom Internetu protokół Sitemaps
gwarantuje lepszej jakości i bardziej

wyszukiwarki, przeznaczone zarówno

czenie w zakresie wymiany danych

aktualne wyniki wyszukiwania.

na rynek polski, jak i światowy. Będzie

podstawowych i rozwija się ciągle

Inicjatywa Sitemaps, początkowo

na terenie Europy. Dla naszych firm

prowadzona przez firmy Yahoo!

to pierwsze centrum badań i rozwoju
w Europie Środkowej, dziesiąta pla-

– użytkowników systemu – SINFOS jest

i Google, opiera się na standardzie

cówka w Europie i trzydziesta pierwsza

silnym partnerem w zakresie optymali-

Sitemaps 0.84 opublikowanym przez

na świecie.

zacji procesów – powiedział Grzegorz

Google w czerwcu 2005 r., który

Polska znana jest z utalentowanej

Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki

został przyjęty przez wyszukiwarki

i wykształconej kadry inżynierów.

i Magazynowania. – Dla naszych obec-

Yahoo! i Microsoft jako wspólny pro-

W tym roku Tomasz Czajka, stu-

nych klientów ważne jest, że dane

tokół usprawniający działanie mecha-

dent Uniwersytetu Warszawskiego,

z polskiego katalogu EANIC mogą

nizmów przeszukiwania.

zwyciężył w europejskim konkur-

być w łatwy sposób zintegrowane

Sitemap to plik XML umieszczony na

sie Google Code Jam, pokonu-

z katalogiem SINFOS. Gwarantuje to

serwerze WWW, który pełni funkcję

jąc 49 przeciwników z 15 krajów.

oszczędność czasu i pieniędzy.

wskaźnika kierującego wyszukiwarki

W europejskim finale konkursu znala-

Dla Rolfa Starka, CEO SINFOS GmbH,

na konkretne strony. Jest to prosty

zło się aż 11 finalistów z Polski.

utworzenie spółki w Polsce jest kolej-

sposób usprawnienia przeszukiwania

– Krakowska inwestycja świadczy

nym krokiem milowym w procesie

o zaangażowaniu firmy Google oraz

propagowania katalogu SINFOS na

istotnej roli Polski jako rynku i kraju,

skalę międzynarodową: – Fakt, iż coraz

w którym można znaleźć wyjątkowo

więcej krajów decyduje się na przystą-

utalentowanych pracowników –

pienie do katalogu SINFOS dowodzi, że

powiedział Alan Eustace, wicepre-

mamy właściwą strategię: wsparcie

zes działu badań i inżynierii w firmie

doświadczonych organizacji handlo-

Google. – W naszym przedsiębior-

wych, dostarczanie usług o dodanej

stwie zajmujemy się najwyższej klasy

wartości, np. ilustracje produktów,

technologią informatyczną, jesteśmy

a także zintegrowane wykorzysta-

stron przez mechanizmy indeksujące.

bardzo zadowoleni, że będziemy

nie danych podstawowych i danych

Administratorzy serwisów

mogli wspólnie z nowym zespołem

o transakcjach z jednego źródła.

WWW mogą w wygodny sposób

z Krakowa opracowywać produkty

katalogować odsyłacze URL

w porozumieniu z Instytutem Logistyki i

Najwięk sze
w yszukiwarki
współpracują
nad obsługą
mechanizmu
zgłaszania stron
internetowych

Magazynowania – GS1 Polska.

Firmy Google, Yahoo! i Microsoft

Google dla naszych użytkowników.

SINFOS wkracza
na rynek polski
Pod koniec 2006 roku powstała spółka
joint venture, SINFOS Poland – założona

SINFOS GmbH jest oddziałem filial-

wprowadziły obsługę protokołu

nym Pironet NDH oraz GS1 Niemcy

Sitemaps 0.90 (www.sitemaps.org),

i obsługuje wiodący w Europie katalog

która usprawni przeszukiwanie stron

swoich stron wraz z opcjonalnymi
metadanymi, np. informacją
o dacie ostatniej aktualizacji strony.
Dzięki temu usprawniają sposób
przeszukiwania witryny przez
mechanizm indeksujący.
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