InfoStream® - автоматичний моніторинг новин з інтернет-ресурсів. До системи моніторингу підключено
понад 10000 українських та зарубіжних джерел (сайти органів влади, інформаційних агентств, теле- і
радіоканалів, друкованих та онлайн-ЗМІ, офіційні сайти організацій та компаній). Обсяг оброблюваної
інформації на сьогоднішній день перевищує 100000 документів на добу. Накопичений обсяг публікацій у
інформаційному сховищі перевищує 280 мільйонів публікацій та щомісяця збільшується на більш ніж 2,6
млн. публікацій.
Пакети послуг та інформаційні продукти на основі системи InfoStream дозволяють:

формувати персональні інформаційні канали на основі ключових слів, що визначають тематику та
спрямованість інформації, що цікавить користувача;

надавати користувачам доступ до інформації в режимі онлайн або на e-mail із заданою
періодичністю;

аналізувати інформацію з великої кількості джерел в єдиному форматі;

дізнатися час появи новини, першоджерело, при необхідності звернутися безпосередньо до нього;

формувати власні архіви інформації для подальшої обробки та ретроспективного аналізу.
InfoStream Email - пакети послуг, що передбачають відправку користувачеві інформації на одну або
кілька електронних адрес за одним тематичним запитом з періодичністю від одного разу на добу до
режиму реального часу (у міру появи повідомлень).
Вартість пакету послуг визначається:
−
об'ємом розсилки - середньою кількістю документів, які відправляються протягом 1 місяця;
−
кількістю об'єктів моніторингу - найменування компанії, організації або бренду, ПІБ персони і
т.д .;
−
кількістю ключових слів, складаючих запит та максимально уточнюючих об'єкт;
−
періодичністю відправки email- звітів з результатами моніторингу: накопичення та відправка із
заданою періодичністю або відправка відразу у міру надходження (real time);
−
кількістю електронних адрес для отримання розсилок.
Назва пакету

Mini Email

обраних документів

Характеристики пакету
| ключовых слів | об'єктів | адрес розсилки |

до 1000 док. | до 10 слів |

1 об'єкт

| 1 e-mail

період

Абонплата
грн/міс

| 1 раз на добу

660

Mid Email

до 2000 док. | до 20 слів | до 2 об'єктів | до 2 e-mail | до 2 разів на добу

720

Biz Email

до 3000 док. | до 30 слів | до 3 об'єктів | до 2 e-mail | до 6 разів на добу

870

Main Email

до 4000 док. | до 40 слів | до 5 об'єктів | до 3 e-mail | до 12 разів, real time

990

Corporate Email

до 5000 док. | до 50 слів | до 10 об'єктів | до 3 e-mail | до 24 разів, real time

1080

Maximum Email

> 5000 док. | до 50 слів | до 10 об'єктів | до 3 e-mail | до 24 разів, real time

від 1200

З прикладами форматів розсилок можна ознайомитися за адресою http://infostream.ua/client/email/
InfoStream Online - пакети послуг онлайн-доступу до системи моніторингу новин. Крім оперативної
інформації, до якої відносяться публікації за останні 7 днів, користувачеві доступна також
ретроспективна інформація за останні 1-12 місяців (в залежності від категорії пакету). У рамках
пакетів послуг користувачам надаються можливості:
−
пошук та перегляд новин за заданим запитом;
−
пошук першоджерела та часу появи новини;
−
автоматична побудова дайджестів, сюжетів, діаграми згадуваності об'єкта пошуку.
Вартість пакету послуг визначається:
−
максимальною кількістю документів, до яких користувач може отримати доступ;
−
максимальною кількістю сторінок пошуку, які користувач може переглянути;
−
глибиною ретроспективного доступу (1-12 місяців).

Назва пакету

Характеристики пакету
| сторінок пошуку | глибина доступного ретрофонду
до 500 док. | до 1500 сторінок | до 2 місяців

отриманих документів

Mini Online

Абонплата
грн/міс
810

Mid Online

до 1000 док. | до 3000 сторінок | до 4 місяців

990

Biz Online

до 1500 док. | до 4500 сторінок | до 6 місяців

1200

до 2000 док. | до 7000 сторінок | до 12 місяців

3000

Maximum Online

InfoStream Archive – продукт, заснований на пошуку інформації, яка з'явилася в Інтернет занадто давно,
щоб можна було знайти її за допомогою традиційних пошукових систем. Така інформація з великою
ймовірністю збережена у ретрофонді InfoStream, обсяг якого перевищує 280 млн. публікацій та
щомісяця збільшується на більш ніж 2,6 млн. У рамках послуги за запитом замовника формуються
інформаційні добірки з ретрофонду, які відправляються замовнику електронною поштою або
передаються на фізичному носії або через файлообмінник.
Вартість пакету послуг InfoStream Archive визначається кількістю документів, що входять до
добірки, а також тривалістю періоду, за яким здійснюється пошук:
3 грн за кожен документ
Ретроспектива 90 грн за кожен місяць (або 900 грн за рік)
від 690 грн
Терміновість
Складність

}

InfoStream Report - медіазвіт про згадуваність заданого об'єкта (компанії, бренду, персони та ін.) у
електронних ЗМІ за період (місяць, квартал, півроку, рік та ін.). Звіт містить:
 кількість згадувань заданого об'єкта за певний період за днями, тижнями та місяцями;
 найбільш значні інформаційні приводи, що вплинули на згадуваність об'єкта;
 зведену таблицю інтернет-джерел, що опублікували інформацію про об'єкт із зазначенням
кількості публікацій для кожного з джерел.
InfoStream Rating – медіарейтинг групи об'єктів (компаній, брендів, персон) в інтернет-ЗМІ. Звіт про
медіаприсутність містить інформацію:
 про кількість згадувань об'єктів;
 про об'єкти, що мають найкращу абсолютну та відносну динаміки медіаприсутності;
 загальну оцінку медіаактивності аналізованих об'єктів;
 порівняльну діаграму медіаприсутності найбільш згадуваних об'єктів;
 список інтернет-ЗМІ, що приділяють найбільшу увагу висвітленню сегмента ринку, учасниками
якого є аналізовані об'єкти.
InfoStream Topics – email-звіт у вигляді сюжетів за одним тематичним запитом. Звіт містить добірку
автоматично сформованих сюжетів. Кожен сюжет містить:
 найбільш характерну для сюжету новину, текст якої наводиться повністю;
 п'ять заголовків останніх подібних публікацій з посиланнями на першоджерела.
Кількість сюжетів у розсилці визначається кількістю публікацій, що відповідають запиту
користувача, але не може бути більше 20.
Вартість пакетів InfoStream Report, Rating, Topics визначається:
− кількістю аналізованих об'єктів (компаній, брендів, персон тощо);
− періодом, за який складається звіт;
− форматом медіарейтинга;
− тематикою запиту (кількістю ключових слів, що входять до запиту).
Приклади звітів - http://infostream.ua/client/rating/.
Назва пакету
InfoStream Topics
InfoStream Rating
InfoStream Report

http://infostream.ua

Характеристики пакету
1 e-mail адреса / 1 або 2 рази на добу
Щомісячний
Декілька місяців, квартал, півріччя, рік
Щомісячний
Декілька місяців, квартал, півріччя, рік
facebook.com/InfoStream.ua

e-mail: stream@visti.net

Інформаційний центр ElVisti

Абонплата
грн/міс
від 900
від 5400
від 8400
від 5400
від 8400
Тел. (044) 239-90-91

