
Mozilla Firefox - Hurtig søgning på eksperten via google
Jeg er ivrig bruger af funktionen "google søgeord" i adresse-baren, men var ved at
blive træt af, hele tiden at skulle skrive "google site:eksperten.dk søgeord" når jeg
ville søge på E...
Skrevet den 06. Feb 2009 af exp I kategorien Browsere / Mozilla | 

Derfor fik jeg alle tiders idé - jeg ville lave en pendant - egoogle!

Det er en let proces - den kan laves på flere måder, men dette er den jeg brugte:

1. Skriv "google site:eksperten.dk" i adressebaren.

2: Bookmark den side i kommer til - jeg kalder min "exp google quicksearch"

3: I menuen -> Bookmarks -> højreklik på bookmarket -> Properties

4: I "Location" indtastes:
"http://www.google.com/search?&q=site:eksperten.dk %s"

5: I "Keyword" indtastes:
"egoogle"

6: I "Description" kan indtastes:
"Skriv "egoogle søgeord" for at foretage en Google-søgning på eksperten.dk"

7: Klik "OK"

Du kan nu skrive "egoogle søgeord" i adressefeltet, og Mozilla Firefox vil foretage en søgning på
eksperten via google efter dit/dine søgeord :-)

Historik:
# 2/3 2004 | Blev gjort opmærksom på stavefejl => "egoggle"
# 9/2 2004 | Navn ændret fra "Firebird" til det nye "Firefox"
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Ikke dårlig :o) - Og vigtigst af alt: Til jordens bedste browser!
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God artikel. Den kan også bruges til Opera (med få modificeringer).. Og Opera har fra start af, indbygget
søgemaskiner, så kan søge på f.eks. google.com direkte. Man kan også tilføje egne søge strenge (formålet

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.google.com/search?&q=site:eksperten.dk


med denne artikel). Igen, en god artikel.
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Det er sq da suværent
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Og så er den bedre end ekspertens søgemaskine!
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Fed teknik, havde jeg aldrig tænkt over. Og meget hurtigere og nemmere end E søgning ;-)
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Godt når søgemaskinen ikke virker på E :D
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Jeg ville nok vælge eg som keyword, så jeg ikke komme ud i noget rod med forskellige stavemåder ;-)
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smart !


