Dagelijks goed geïnformeerd over uw vakgebied

NIEUWS EN INFORMATIE
OP MAAT VERZAMELEN
WAS NOG NOOIT ZO
EENVOUDIG!

Sinds de komst van social media en internet is het aantal nieuws- en informatiebronnen
verveelvoudigd. Op de hoogte blijven van al het voor u relevante nieuws is, dankzij deze
enorme informatiestroom, zonder juiste filtering dan ook onmogelijk geworden. Daarom biedt
MorningMeeting uitkomst!
Elke organisatie heeft dan ook zijn eigen manier(en) van nieuws verzamelen. Iedereen weet ook dat dit een tijdrovende klus is én veel geld
kost, nieuws is namelijk niet gratis. Heeft u daarom al eens nagedacht over de volgende verborgen kosten?

1. Hoe wordt er in uw organisatie ‘nieuws’ verzameld?
Tijdschriften
Kranten
Vakbladen
Social media
Webpagina’s
Anders, namelijk.......................................................................................................

3. Wanneer wordt dit nieuws verzameld?
Doorlopend
Dagelijks
Wekelijks
Anders, namelijk.......................................................................................................

2. Wie verzameld dit nieuws voor uw organisatie?
Door eigen mensen
Is met derden een abonnement afgesloten

•

4. Hoeveel tijd bent u hier per dag mee kwijt?
< 30 minuten
30 – 60 minuten
60 – 90 minuten
> 120 minuten

5. Voor wie is dit nieuws beschikbaar?
Alleen voor u
De medewerkers van uw afdeling
Alle afdelingen binnen uw organisatie

6. Waarvoor gebruikt u dit nieuws?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Nieuws is niet gratis te verkrijgen. Hoeveel bent u per maand kwijt aan het verzamelen van nieuws?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Denkt u na het beantwoorden van deze vragen dat het verzamelen van nieuws veel eenvoudiger kan? Dan biedt MorningMeeting de perfecte
oplossing voor uw organisatie. Probeer de tool nu 30 dagen gratis via www.morningmeeting.nl en ervaar het gemak van MorningMeeting.
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De individuele gebruiker ontvangt:
Toegang tot een persoonlijke portal
de mogelijkheid om zelf, binnen de vooraf
ingestelde uitgangspunten, de voor hem/
haar belangrijke filters uit of aan te zetten
Gestructureerde content op een vast
tijdstip
De informatie via mail, portal en app
Toegang tot het archief

•
•
•
•

Voordelen
Leidinggevenden krijgen grip op de
informatie die medewerkers minimaal nodig
hebben voor het uitvoeren van hun taken
Gebruikers boeken grote tijdwinst, omdat
ze niet zelf hoeven zoeken naar nieuws en
informatie
Gebruikers zijn beter geïnformeerd

•
•
•

Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw vakgebied
Nieuwsportaal met eigen en extern nieuws
In een ‘business’ nieuwsportaal verzamelt u
de artikelen, persberichten, nieuws- en social
mediaberichten die over uw organisatie, uw
branche en de regel- en wetgeving die voor u
van belang zijn gaan. Met name het
verzamelen van de artikelen uit externe- en
sociale media is vaak een tijdrovende klus.
Met de oplossingen van MorningMeeting volgt
u continu meer dan 6000 bronnen uit de

Nederlandse en buitenlandse media en wordt
de gevonden informatie overzichtelijk op uw
nieuwsportaal geplaatst.

overzicht hebben. Hierdoor kunnen u en uw
medewerkers snel op de ontwikkelingen
reageren.

Hoe werkt het?
U bepaalt de onderwerpen en bronnen die voor
uw bedrijf van belang zijn. Deze onderwerpen
worden doorlopend, volledig geautomatiseerd,
actueel gehouden. In het nieuwsportaal
voegen we de onderwerpen overzichtelijk
samen, zodat alle gebruikers een helder

U bent in staat om precies online
publicaties te selecteren die voldoen aan úw
eigen criteria. Niet alleen over uzelf, maar
ook over uw doelgroepen, concurrenten en
(potentiële) klanten. De gefilterde informatie
wordt dagelijks via e-mail naar de gebruikers
verzonden.

MorningMeeting samengevat

• Al het nieuws specifiek omtrent uw
•
•
•
•

zoektermen geselecteerd en overzichtelijk
bij elkaar gebracht.
Actuele content om in te zetten voor uw
website, intranet, nieuwsbrief of RSS.
Iedere medewerker ontvangt dagelijks een
e-mail met voor zijn/haar functie relevant
nieuws.
Een archieffunctie voor alle gepresenteerde
content.
Mentions van uw organisatie en uw
bestuurders.

• De informatie is snel toegankelijk voor
gebruikers door een eigen login.
• Meldingen via meerdere kanalen:

MorningMeeting wordt
o.a. gebruikt door:

•
•

• CODA Apeldoorn
• Gemeente Apeldoorn
• Cleantech Center
• Zorgaanbieders
• Evenementenorganisaties
• Accountants

- nieuwsportaal
- e-mail
- app (smartphone/tablet)
Een doorzoekbaar archief.
De mogelijkheid tot het genereren van
statistieken op maat.

Vragen of een proefabonnement afsluiten? Neem contact met ons op via 085 401 26 87 of info@morningmeeting.nl
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