Media express
Media express jest aplikacją, służącą do prezentowania bieżących wyników przeglądu
mediów. Łączy w sobie funkcje codziennego powiadomienia o ukazaniu się publikacji oraz
nowoczesnego narzędzia umożliwiającego zarządzanie pozyskaną informacją.
Media express usprawnia przeglądanie wyników monitoringu i dotarcie do informacji spełniających
ściśle określone kryteria.
Wyniki codziennego przeglądu mediów można wyświetlać w podziale na grupy, tematy, źródła,
media i wydźwięk.

Możliwości media expressu
8 powodów do zadowolenia!
1. Komfortowe przeglądanie kolejnych
materiałów z poziomu podglądu.
2. Szybki wydruk zestawień informacji w pdf.
3. Przygotowanie zestawień wybranych
materiałów w plikach doc, pdf lub xls.
4. Wybór najdogodniejszego formatu
przeglądanych informacji: tekstowy,
graficzny i html z zachowaniem układu
kolumn.
5. Precyzyjne sortowanie wyników
monitoringu: od najnowszych, od
najstarszych oraz alfabetycznie.
6. Prostota filtrowania materiałów według:
grup, tematów i wydźwięku.

7. Intuicyjna nawigacja za pomocą joysticka.
8. Dodatkowe ikony określające pozytywny,
negatywny lub neutralny wydźwięk
informacji.
Opis publikacji zawiera w zależności
od rodzaju medium:
 aktywny tytuł materiału – kliknięcie otwiera
podgląd materiału,
 oznaczenie wydźwięku informacji,
 udział procentowy monitorowanego hasła
w całości informacji,
 ikony dostępu do materiału w różnych
formatach,
 informację o źródle.

Media express umożliwia wygenerowanie w formie gotowego biuletynu wszystkich lub wybranych
publikacji z danego przeglądu mediów. Zestawienie zawiera spis treści oraz opis informacji: źródło,
częstotliwość, zasięg, nakład/liczbę unikalnych użytkowników, datę wydania, stronę, na której ukazała
się publikacja, ekwiwalent reklamowy szacunkowy, tytuł i autora, link do materiału źródłowego,
zdefiniowane tematy, jakich dotyczy dana informacja, rodzaj, wydźwięk i ekwiwalent reklamowy
zweryfikowany..
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K jak…
KREATYWNOŚĆ
Ideą powstania media expressu
było połączenie zaawansowanego
narzędzia informatycznego
z prostotą i funkcjonalnością
działania. Kreatywność towarzyszy
nam przy tworzeniu każdego
nowego produktu.

Niemal natychmiast odszukasz
potrzebne informacje, korzystając
z opcji filtrowania i sortowania
materiałów.
To proste…
Jednym kliknięciem sprawdzisz
miejsce i sposób wyświetlania
materiału internetowego na stronie
źródłowej dzięki specjalnej ikonie
znajdującej się w media expressie
przy tytule publikacji.
Jednym kliknięciem z media
expressu przejdziesz do wszystkich
aktualnych i archiwalnych
materiałów zgromadzonych na
portalu Inforia.

