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Η πλατφόρμα Innews είναι το κορυφαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δημοσιότητας στην ελληνική

επικράτεια.

Η Innews αναβαθμίζεται διαρκώς, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Οπτικής Αναγνώρισης

Εικόνων (OCR), Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία (Speech to Text) και Ανάλυσης

Δεδομένων (Big Data Analytics).

Έπειτα από συνεχή επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, είναι πλέον σε

θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και στον τομέα των digital analytics με

τη νέα πλατφόρμα Analytics by Innews.

About
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http://analytics.innews.gr/


Οι πηγές από τις οποίες λαμβάνει δεδομένα η Analytics καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος

του φάσματος, που αφορά το ελληνικού ενδιαφέροντος διαδίκτυο και περιλαμβάνει

ειδησεογραφικά sites, blogs, Facebook pages, Twitter, Instagram και YouTube. Επίσης,

έχουν ενσωματωθεί όλα τα έντυπα και σύντομα θα προστεθούν τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Συνολικά, παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο εκατομμύρια πηγές, επί 24ώρου

βάσεως, με αποτέλεσμα την αδιάκοπη παρακολούθηση της θεματολογίας, καθώς και τη

συνεχή ανάλυση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ενώ η δομή της υπηρεσίας

Analytics έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εύκολη διαχείριση του μεγάλου όγκου διαθέσιμων

δεδομένων.

Πηγές
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http://now.innews.gr/news/analytics-nea-platforma-apo-tin-innews


 Σύνθετες αναζητήσεις

 Ανάλυση τάσεων και αίσθημα αναφορών

 Ανάλυση και σύγκριση με τον ανταγωνισμό

 Έλεγχος απόδοσης - επιρροής σε κάθε μέσο

 24ωρη λειτουργία και πρόσβαση από οπουδήποτε

 Συνεχής και αδιάκοπη παρακολούθηση θεματολογίας

 Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για νέες δημοσιεύσεις 

 Δημιουργία προσαρμοσμένων dashboards & αναζητήσεων

 Φιλικό περιβάλλον χρήσης και για μη εξοικειωμένους χρήστες

 Στατιστικά & αναφορές άμεσα διαθέσιμα σε διάφορα format (pdf, xls, png)

 Εντοπισμός προσώπων που επηρεάζουν την κοινή γνώμη (key influencers)

 Προκαθορισμένα φίλτρα για εύκολη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων

 Κατηγοριοποίηση βάσει πηγής, αισθήματος, δημογραφικών και άλλων στοιχείων

Δυνατότητες





Login at Innews.gr

http://www.innews.gr/


Login page



Login page



First page with shortcuts



First page with shortcuts

Shortcuts για
Settings (ρυθμίσεις)

Βασικό 
μενού

Shortcuts για 
Κατηγορίες

Shortcuts για Dashboards



Timeline charts



Ημερολόγιο

Tab menu

Μενού 
κατηγοριών

Διακύμανση & όγκος δημοσιευμάτων Μερίδιο δημοσιεύσεων 
ανά μέσο

Λέξεις που αναφέρονται συχνότερα στις δημοσιεύσεις
Μερίδιο δημοσιότητας
ανά κατηγορία

Charts - Επεξηγήσεις



Export: one by one (png or excel)



Download: all charts (one pdf file)



Top buttons 
(unread, trash, favorites, save, reload)

Unread, Trash & Favorites

Save & 

Reload



Calendar



View



View



Filters



Filters



Filters: click on date chart



Filters: click on source chart



Filters: click on category chart



Filters: click on wordcloud



Results



Results - Επεξηγήσεις

Αριθμός δημοσιεύσεων Πεδίο αναζήτησης όρων

Fav, 

Select, 

Del

Πηγή & 
μέσο

Απόσπασμα δημοσιεύματος.

Με κλικ στο [-/+], εμφανίζεται 
το πλήρες κείμενο

Ημερομηνία, ώρα & πηγή

Αίσθημα &
Σημαντικότητα

Link

Facebook 

comments

Tags



Add to favorites



Delete



Sentiment change



Sort by impact or date



Selection: One by one



Selection: Select all



Actions



Export



Search by words



Referrers: Top referrers & Influencers



NEW: Tags



Add tag



Add tag



Add multiple tags



Add multiple tags



Customize / Edit tags



Customize tags



Filter tags



Filter tags: 
Include or exclude



Referrers: Click to filter results



Referrers: Click to filter results



Referrers: Click to download



Media: 
Σύγκριση δημοσιότητας ανά μέσο (ποσοστά)



Media: 
Σύγκριση δημοσιότητας ανά μέσο (αριθμός δημοσιεύσεων)



Media

Όγκος & σύγκριση δημοσιότητας ανά μέσο ανά ώρα / ημέρα

Όγκος & σύγκριση δημοσιότητας ανά μέσο



Media
Αναλυτική δημοσιότητα σε media ανά όρο αναζήτησης



Sentiment

Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία

Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία



Sentiment

Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία

Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία



Sentiment

Διακύμανση & όγκος ανά αίσθημα
Ποσοστό ανά αίσθημα

Διακύμανση & όγκος αισθήματος ανά μέσο Όγκος ανά αίσθημα 

σε κάθε μέσο



Demographics (από δείγμα twitter)

Φύλο: Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία

Ηλικία: Σύγκριση & όγκος ανά κατηγορία



Όγκος ανά φύλο σε κάθε ηλικιακό κοινό

Ποσοστό ανά φύλο

Διακύμανση & όγκος ανά φύλο

Ποσοστό ανά ηλικία
Διακύμανση & όγκος ανά ηλικία

Demographics (από δείγμα twitter)



Dashboards: Saved searches
Επιλογή κατηγοριών



Dashboards: Επιλογή φίλτρων



Dashboards: Αποθήκευση επιλογών



Dashboards: Ονομασία αναζήτησης



Dashboards



Dashboards: Επιλογές & λειτουργίες



NEW: Reports



Reports: 
New report



Reports:
Select title, category, format, time & recipients and save



NEW: Real-time alerts
New real-time alert



Real-time alerts:
Select title, category, format, time & recipients and save



Settings



Categories: Edit, clone & delete



Categories: Edit, clone & delete



Categories: Rearrange (drag & drop)



Categories: NEW - Sort alphabetically



NEW: Groups 
New group



Groups:
Name group, select categories and save



Groups:
Name group, select categories and save



Groups: 
List of created groups (can be sorted alphabetically)



Groups: Categories are grouped together



Dashboards
List of created dashboards



Reports & Alerts Settings:
Activate/Deactivate, Edit, Clone & Delete



NEW: Contacts
Automatically generated list of email recipients



Contacts: 
New contact



Contacts



Tags:
Edit, customize & delete



innews.gr/ypiresies/analytics/

analytics@innews.gr
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