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WAT? 

• Eenvoudige, overzichtelijke tool voor online monitoring en 

webcare 

•      Nederlandse tool en bronnen 

• Monitoring van alle social media, blogs, fora, nieuwssites, 

fotosites, videosites en websites 

• Dagelijkse mail in uw mailbox met de verzamelde 

berichten uit de afgelopen 24 uur 

• Wekelijks een overzicht van volume, beïnvloeders en 

onderwerpen in uw mailbox 

•      Maandanalyses 

•      Event dashboard 

•      Optioneel: internationale social media monitoring 
 

 
 
 
 

WAAROM? 
 

 

•      Juiste prijs/kwaliteitverhouding 

•      100% accuraatheid door handmatige sentimentcorrectie 

•      Snel inzicht in alle online berichten 

•      Persoonlijk account, mooi en gebruiksvriendelijk ingesteld 

•      Meerdere  gebruikers op één account mogelijk 

•      Mogelijkheid van taken toewijzen aan collega’s 

•      Mogelijkheid om te filteren op bronnen, sentiment etc. 

•      Mogelijkheid om berichten te taggen 

•      Uitgebreide rapportagemodule 

•      Snelle en persoonlijke ondersteuning 

•      Koppeling van meerdere social media accounts mogelijk 

 

 
 
 
 

Marktspecialist bij 

iMonitoring. Onze 

software is een 

mooie,  gebruiks- 

vriendelijke 

oplossing voor 

monitoring & 

engagement. 
 

 
 
 
 

WANNEER? 

24 uur per dag & 7 

dagen in de week 
 
 
 
 

 
WAAR? 

Overal waar een 

internetverbinding 

aanwezig is. 
 
 
 
 
 

HOE? 

Vraag een gratis 

testaccount van 

14 dagen aan.
 

WIE? 

Voor iedereen  die bezig is met: 
 

 

•        Online communicatie & marketing 

•        Onderzoek 

•        Reputatiemanagement 

•        ‘Social’ sales en leadgeneratie 

•        Web- en customer care 

•        Content en creatie 

•        Social media en digitale strategie 

•        Branding 

•        Concurrentieanalyse 

•        Zoekmachine optimalisatie  (SEO) 

•        Campagnemonitoring 

•        Onderzoek 

•        Crisis- en eventmonitoring
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Wat is iMonitoring? 

iMonitoring is moderne, Nederlandse online monitoring software. Klanten gebruiken de software: 

 
-     om te luisteren naar wat er gezegd wordt op internet. 

-     voor het verzamelen van berichten. 

-     voor marktonderzoek. 

-     om rapportages en analyses te maken. 

-     voor web- en customer care. 

-     om berichten te delen op social media. 

 
Wat is de meerwaarde van iMonitoring? 

De meerwaarde van iMonitoring is: 

 
-     Voordelig geprijsd 

-     Gebruiksvriendelijk, Nederlands dashboard 

-     Eenvoudige data-export naar Excel-sheets 

-     Eenvoudige rapportagemodule 

-     Integratie met Google Analytics 

-     Mogelijkheid van activeren event dashboard 

-     Mogelijkheid van activeren data feeds 

-     Automatische sentimentherkenning (met de mogelijkheid om handmatig te corrigeren) 

-     Mogelijkheid om meerdere  social media accounts te koppelen 

-     Mogelijkheid om vanuit de portal te reageren op berichten 

-     Korte communicatielijnen met de helpdesk 

 
Wat kunt u doen met iMonitoring? 

In iMonitoring is het mogelijk berichten te categoriseren door deze handmatig of automatisch te 

taggen. Ook is het mogelijk om toegang te verlenen aan klanten of andere collega’s. Via het 

beheermenu bepaalt u wie welke data mag zien en wie bevoegd is om zoekprofielen in te stellen of 

te wijzigen. 

 
Snel en eenvoudig heeft u inzicht in de hoeveelheid  online berichten en in het sentiment (positief, 

negatief of neutraal). Via een tagcloud ziet u welke onderwerpen geassocieerd worden met uw 

zoekprofiel. Verder ziet u wie er over u spreekt en wat het bereik is op social media. 

 
Ten behoeve van de web- en customer care is het mogelijk om berichten toe te wijzen aan anderen. 

Ook is er een filterfunctie aanwezig om per periode te filteren op bepaalde informatie. 


