Hírlevélkészítés,
automata információ-bróker
Tudja-e, hogy
• munkatársai mennyi időt töltenek információközvetítői
feladatokkal – mint például a vállalattal kapcsolatos sajtócikkek keresése, közbeszerzési pályázatok figyelése, technológiai partnerekről, ügyfelekről és a versenytársakról
megjelenő információk összegyűjtése - és mindezekről
hír vagy beszámoló szerkesztése a vállalati portálokra?
• munkatársai mindezen feladatokat napról napra, hétről
hétre ismétlődő feladatként, pontosan, fáradhatatlanul
végzik?

A hírlevélkészítő
funkció jellemzői:
Tematikus hírlevelek
készítése megadott
kulcsszavak, fogalmak
alapján.
Különböző típusú
riportok különböző
célcsoportoknak.
Egyszerű, precíz,
könnyen kezelhető.
A riasztásnak köszönhetően, időben
értesülhet minden
fontos változásról.
RSS hírfolyamban
minden fontos vagy
érdekes információt
azonnal megkap állandó web-böngészés
nélkül is.

Valóban érdemes drága emberi erőforrást használni erre? Ma már nem. Ezeket a feladatokat egy
hírlevélkészítő szoftver ugyanolyan jól, ugyanolyan
minőségben, gyorsabban, megállás nélkül, kevesebb
anyagi ráfordítással is el tudja végezni.

kinek ajánljuk?
• Olyan vállalatoknak, amelyek szeretnének azonnal értesülni arról, hogy a versenytárs vezetésében változás történik; hogy új pályázat vagy akció jelent meg a piacon;
vagy például arról, hogy a versenytársuk megállapodott
egy partnerükkel.
• Szervezeteknek, amelyek egyedileg meghatározott témában ismétlődő rendszerességgel hírlevelet szeretnének kapni, például a szakterületek új irányairól, a partnerekkel kapcsolatos hírekről, saját cégükről megjelent
sajtó visszhangjairól.
• Pénzintézeteknek, ahol vállalati hitelezés és kockázatkezelés (risk) területeken egyszerűbb és hatékonyabb módon szeretnék monitorozni az ügyfeleket.
• Technológiai újítások, politikai, gazdasági változások
egyaránt nyomon követhetőek általa, a konkurens vállalatokról közzétett hírek pedig első kézből jutnak el
Önhöz.

Minimalizálja az információkutatásra szánt
időt és kiadásokat.

Hírlevélkészítés, sajtófigyelés

Forrásai a belső
dokumentumok, nyilvános és előfizetett
adatbázisok.

Megadott kulcsszavak, fogalmi háló, témák és gyakoriság alapján a rendszer összegyűjti a vállalat saját alkalmazásaiból, belső rendszereiből, dokumentumaiból,
illetve külső, fizetős vagy hiteles portálokon utóbbi
időben megjelent adatokat, híreket, információt, majd
ezekből automatikusan hírleveleket vagy ös�szesítő dokumentumokat állít össze. A program
képes saját, belső hírlevélkészítésére is, amelynek
segítségével a vállalat dolgozói állandó jelleggel
értesülnek a vállalattal kapcsolatos fontos információkról. Ezen felül, a rendszer több webhelyről
vagy forrásból gyűjt egy strukturált, összetartozó
adatokat tartalmazó táblázatot – mint például termékenként a konkurencia árait, kondíciós listáit,
illetve képes ennek heti változásait is különböző
színekkel kiemelni táblázatban.

Hogyan működik?
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A rendszer mögött egy erős kereső-motor áll, amely
nagyon gyors, másodpercek alatt több keresési művelet
elvégzésére is képes egyidejűleg. A hír megjelenése pillanatában a megfelelő tematikus RSS hírfolyamban továbbítja az információt, vagy napi/heti rendszerességgel
a felhasználó email címére üzenetet küld, ahol egy linket
megnyitva megtekintheti a frissen elkészített hírlevelet.
A program segítségével lehetőség nyílik:
• új hírlevél, információkutatás igénylésére,
• állandó hírlevelekre történő fel-, valamint leiratkozásra,
• állandó hírlevelek értékelésére.

Egyszerűsít? Igen!
Lévén a tudásmenedzsment egyik eszköze, megkön�nyíti a vállalatok és szervezetek dolgozóinak a munkáját.
Egy olyan feladatkört lát el humánerőforrás igénybevétele nélkül, ami adott esetben több embert is lefoglalna.
Így nem csak időt és energiát takaríthat meg, hanem
pénzt is, ugyanis akár néhány hónap alatt megtérül az
ára. Ami pedig ennél is hasznosabb, akár azonnal, késlekedés nélkül reagálhat egy-egy versenytárs akciójára,
egy megjelenő fontos pályázatra vagy akár egy nem
kedvező sajtóhírre, rosszindulatú pletykára. Így 4-8 órával hamarabb megszületne a válasza anélkül, hogy meg
kellett volna várnia kollégája másnap reggeli sajtófigyelését és azt követő tájékoztatóját, telefonhívását.

Riasztások
Nagyon hasznos kiegészítője a hírlevélkészítésnek a
figyelés-riasztás funkció, amely segítségével a fontos
hírekről, változásokról azonnal értesülhetünk. Elengedhetetlen a naprakészség bármely versenyző iparágban
tevékenykedő vállalat számára, hiszen a versenytársak
vezető cseréiről, akciós vagy új termékeik kibocsátásáról,
tenderek kiírásáról azonnal kell értesülniük, hogy minél
gyorsabban tudjanak reagálni. RSS hírfolyamként vagy
email üzenetben, igény szerint akár SMS-ben is küldhető az értesítés.

Felhasználói visszajelzések
A program statisztikákat is készít, amelyeknek köszönhetően mindent megtudhat a hírlevél felhasználók elégedettségtől a rendszerek kihasználtságáig. A funkció
hasznossága előtérbe kerül, ha például az foglalkoztatja,
hogy
melyik riportja
ért el nagyobb
hatást, melyik
hírlevelet ki –
mikor olvassa.

