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Услуги
Mедиен мониторинг

за професионалисти

Всички Новини. По всяко време. Newsrain предлага напълно
автоматизирана онлайн мониторингова система, която в реално време
наблюдава и събира информация от:
Над 700 новинарски портали и уебсайтове в българския уеб.
Основните всекидневни и седмични печатни издания в България.
Повече от 60 блога на водещите блогъри в българското уеб пространство.
Важните форуми, където дискусиите имат значение.
Удобство и бързина на търсене. Медийното отразяване на определена
тема или по ключова дума може да бъде събрано и анализирано само с
няколко кликвания на мишката.
Всичко организирано и на едно място. Интерфейсът на Newsrain e
абсолютно интуитивен и всички функционалности са лесно достъпни за
разбиране и употреба.
За професионална употреба. Продуктът е насочен към медийни и PR
експерти, журналисти, общински и държавни институции, юридически
компании и изобщо всеки, който желае бързо и лесно да наблюдава
медийното си представяне или да следи медийните публикации по
определени теми.
Newsrain превъзхожда всички традиционни услуги за медиен мониторинг
н а българския пазар. Решението е изградено на основата на наймо дерните технологии и алгоритми за електронно агрегиране на
информация и сложни аналитични инструменти. С Newsrain създаването
на качествен медиен мониторинг се случва буквално за минути вместо за
часове ръчен труд и пресяване на информация от различните източници.

Изготвяне на брандирани бюлетини и
експорт в *.pdf, *.html, *.doc(docx)
Просто
изберете
важните
новини.
Newsrain
предоставя
функционалност да групирате съществените за Вас новини в бюлетин,
който да редактирате, публикувате, отпечатате или просто да споделите,
с когото е необходимо и важно.
Бюлетините се създават като брандирани темплейти с логото на Вашата
фирма и не е необходимо да бъдат обработвани или форматирани
допълнително.

Управление и анализ на медийната
репутация
Диаграми. Статистика. Продуктивност. С Newsrain получавате
инструменти, с които автоматично следите основните показатели, важни
за анализиране на медийното отразяване и представяне.

Разширено търсене и запазване на
търсенията
Интелигентно, бързо и удобно. Функционалността на Newsrain за
търсене по ключови думи предлага комбиниране на различни критерии и
сравняване по различни показатели, което дава възможност за
прецизиране и получаване на максимална стойност за потребителя.
В системата потребителят може да запазва важните за него търсения и
след това с 1 клик да ги зарежда и бързо да достига до търсената
информация.
Филтрирането на медийната информация може да се извършва и по
отношение на различни време периоди - за отделни дни, периоди от дата до дата.

E-mail известяване
Изпреварваща информация. В онлайн системата Newsrain потребителят
може да въведе ключови думи, по които да получава известия на своя email, ако се появи медийна публикация в някой от наблюдаваните
източници.
Винаги точно навреме.
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