ОзБРОЄНИМ
ОКОМ
Ми надаємо сервіс обліку і аналізу
будь‑яких медіа-данних та потокового
відео у режимі реального часу

СПРОБУВАТИ 

 080 033 51 61

НАМ дОВІРЯЮТЬ
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ЯК ЦЕ пРАЦюЄ

Збираємо контеНт



——

Інтернет-видання

——

Соцмережі, блоги, форуми

——

Друковані видання

——

Теле- та радіоефіри

АнаЛізуємо
——

——

——



——

Автоматично поповнюємо
та рейтингуємо джерела
Розпізнаємо сутності:
організації, локації
та персон
Аналізуємо тональність

МоделюємО
——

——

——

Охоплення кожного
повідомлення
Соціально-демографічні
показники
Глибину сприйняття
контенту

ВізуАлізуємо
——

——

Комплексний річний медіааудит від експертів «Центру
контент-аналізу»
Оперативні автоматичні
або перевірені алерти

Рубрикуємо контекст
повідомлень
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ЧОМУ SOMO





ОхОплення, тональність,
автоМатичні теги,
розпізнавання сутностей

Глибокий
монітОринг
соціальних мереж

Сучасні Data sience алгоритми та
унікальна технологія SomoEngine
дозволяють отримувати аналітичні
показники найвищої якості

Модель розподіленого збору даних
Comonitoring, що дозволяє скачувати
з будь-яких відкритих або умовновідкритих джерел сотні мільйонів
постів на день

Групування тем, вільний
пОшук, аналітичний
дашборд

ОнлайН
монітОринг
телебачення

Проаналізувавши клієнтські запити
останніх 4 років, ми виявили потребу
у додаткових сервісах та із гордістю
представляємо вам їхні переваги

Екслюзивна розробка нашої команди
SomoEngine, що дозволяє моніторити
потокове телебачення майже
в режимі онлайн
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СПРОБУВАТИ 

ПОтіК
ДаНИх

ІнТЕРнет, сОЦмережі, потокове ТБ,
друкована пРЕса
Моніторинг усіх можливих медіа та соцмедіа дозволяє сформувати
максимально повну стрічку включаючи миттєвий моніторинг
потокового телебачення.

МультиСтрічка, групування,
сортуваНня та фільтраЦія
Для універсальності користування стрічкою новин
використовуються професійні методи роботи
з потоковими даними.





АвтоМатична тОнальНість,
теги, охоплеНня
наші системи проводячи аналіз задають автоматичні параметри
контексту новин, але вам надається можливість змінювати
тональність та теги вручну.
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АНАЛІТИКА
СТАНДАРТНІ КІЛЬКІСНІ ГРАФІКИ ТА ДІАГРАМИ
Набір класичних діаграм, що використовуються у більшості звітів.
Діаграми враховують кількість згадок, тональність, розбивка по типам
медіа та по джерелам.

Динамічні моно та порівняльні діаграми
Діаграми, що використовуються для аналізу трендів
та пошуку важливих інсайтів.




Інтерактивні хмари та картограми
показуємо аналітику згадок методом виокремлення смислових слів
та об'єктів за період.
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СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО




ОТРИМАЙТЕ
7 ДНІВ ВІЛЬНОГО
ДОСТУПУ*
ДО МОЖЛИВОСТЕЙ
SOMO
ČČ

Формування та налаштування стрічки новин

ČČ

Аналіз та візуалізація данних

ČČ

Пошук у медіабазі

ČČ

Налаштування поперджень та сповіщень

КОНТАКТИ
Тел.: 0800 335 161
www.socmonitor.com.ua
info@socmonitor.com.ua





Україна, 01004
м. Київ
вул. Васильківська, 30-В

*вільний доступ не включає послуги медіааудиту.
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