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Introductie 

 

In Finchline is het mogelijk om over  ingestelde topics een uitgebreide export in Excel te 

ontvangen. Op basis van de instellingen binnen het topic wordt de Smart Export 

samengesteld. Heb je in het topic alleen een zoekvraag aangemaakt voor social media en 

tweets, dan ontvang je in de export geen nieuws werkbladen en nieuwsberichten.  

De uitgebreide versie van de Smart Export is alleen geschikt voor een Windows PC  en vanaf 

Excel versie 2007. Deze ersie aakt ge ruik a  a ro s. Ku  of il je gee  a ro s 
gebruiken kies dan voor de basis versie bij het instellen van de Smart Export.  

Standaard is het mogelijk om maximaal drie Smart Exports in te stellen. Per brontype 

(nieuws, social media en Twitter) ontvang je dan in de export maximaal 500 berichten.  

Indien je meer Smart Exports wenst in te stellen of meer berichten in de export wenst te 

ontvangen neem dan contact op met HowardsHome. Hieronder volgt een toelichting op de 

uitgebreide versie van de Smart Export.  

 

Smart Export 

Een Smart Export is een Excel rapportage waarin uitgebreid gerapporteerd wordt over een 

topic (onderwerp). Na het aanmaken van een topic (zoekvraag) kun je een Smart Export 

instellen. Deze optie e i d zi h o der Tools . Bekijk voor een volledige uitleg, met 

betrekking tot het instellen, de handleiding S art Export I stelle .   

 

  

Figuur 1: Optie tools 

De volledige Excel bestaat standaard uit onderstaande werkbladen:  

 Overzicht 

 Nieuws- volume 

 Nieuws- sentiment 
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 Social Media- volume 

 Social Media- sentiment 

 Social Media- bronnen 

 Tweets- volume 

 Help 

 Data -Nieuws 

 Data -Social Media 

 Data -Twitter 

Hieronder worden de diverse werkbladen toegelicht.  

Excel: werkblad Overzicht 

Na het instellen van de Export ontvang je een uitgebreide Excel op basis van het gekozen 

onderwerp. In de eerste tab van de Excel worden de gecombineerde gegevens weergegeven. 

Je ziet bovenin het onderwerp en de periode staan. Onder de bovenste balk staat de tekst 

die opgegeven is bij het instellen van de rapportage.  

Bij kerncijfers worden de aantallen gevonden berichten weergegeven. Het is mogelijk dat er 

meer berichten beschikbaar zijn, dan opgenomen in de Excel. Dit wordt onder de tabel met 

kerncijfers  vermeld. Standaard worden er rond de 500 berichten per brontype (nieuws, 

social media en Twitter) opgenomen.  

 
                                                                                  Figuur 2: Kerncijfers 

 

 

                           Figuur 3: aantal gevonden berichten 

Filteren 

Binnen elk dashboard is het mogelijk om gegevens te filteren. De periode kun je aanpassen 

door gebruik te maken van de drop-down en een van de opties te kiezen. Daarnaast is het 

ook mogelijk om de gevonden data in te perken op een specifieke term. Klik na het 
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aanpassen van de periode of het toevoegen van de term altijd op het filter om de actieve 

sheet aan te passen (de andere sheets in de Excel worden dus niet aangepast).  

 

                       Figuur 4: filteren 

 

Snel navigeren en printen 

Je kunt snel door de Excel navigeren door ge ruik te ake  a  de opties o der ga dire t 
aar .  

 

         Figuur 5: Snel navigeren 

Ook kun je snel naar de betreffende data sheet gaan door te klikken  
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op de button bovenin. Vanuit de datasheet ga je snel terug naar het werkblad door te 

klikken op:    

In de grafiek gecombineerd volume wordt aangegeven hoeveel berichten er per brontype 

beschikbaar zijn. Het kan zijn dat niet de volledige periode wordt getoond omdat het topic te 

veel berichten oplevert. (Wanneer het topic te veel berichten oplevert wordt niet de 

volledige periode getoond.) 

Dashboard nieuws volume 

Ook in dit dashboard worden eerst de kerncijfers weergegeven. Hoeveel bronnen leveren 

het totaal aan berichten en wat is het maximale aantal nieuwsberichten per dag?  

 

                                                                                        Figuur 6: Dashboard Nieuws: kerncijfers  

Daarnaast zie je onderstaande grafieken: 

 Nieuws: volume per dag  

 Nieuws: drukste periode per dag 

 Nieuws: top bronnen 

 

                  Figuur 7: Dashboard Nieuws: Top bronnen 
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Ook kun je snel aflezen op welke dag en rond welk tijdstip de meeste berichten verzonden 

worden.  

  

   Figuur 8: Dashboard Nieuws: drukste periode  

 

Dit nieuws dashboard geeft je snel inzicht in:  

 De volumes die een onderwerp genereert;  

 Welke bronnen er veel over dit onderwerp schrijven;  

 Op welke dagen en tijdstippen de meeste berichten verstuurd worden.   

Dit helpt om bijvoorbeeld te bepalen naar welke bronnen je juist wel of niet een persbericht 

wilt sturen en om te bekijken op welke tijdstippen en dagen je een bericht het beste wel of 

niet kunt plaatsen.  
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Dashboard nieuws sentiment  

Voor elk nieuwsbericht bepalen wij de teneur van het artikel: 

 Positief (groen) 

 Negatief (rood)  

 Neutraal (blauw) 

 Onbekend (grijs) 

In het dashboard nieuws sentiment zie je de onderstaande grafieken terug:  

 Nieuws: sentiment verdeling per dag 

 Nieuws: sentiment trend per dag  

 Nieuws: sentiment verdeling in percentages 

 Nieuws: sentiment verdeling over de top bronnen 

 

Al deze grafieken geven de trend van het sentiment weer.  

 

Aanpassen van het sentiment  

 

In de rode datasheet Data_Nieuws  staan alle nieuwsberichten gebruikt voor de rapportage 

op een rij. De rode gegevens kun je niet wijzigen. De zwarte gegevens kun je wel aanpassen.  

 

 )o is het ogelijk o  ij op e e  i  rapportage  de ja  te ijzige  i  ee . Standaard 

orde  alle eri hte  opge o e . Wil je ee  eri ht iet op e e , da  ijzig je ja  i  
ee . Pas daar a de gege e s i  het dash oard aa  door dit te refreshe .  

 

I  de kolo  se ti e t  ku  je het se ti e t wijzigen met behulp van de drop-down knop.  

 

 
Figuur 9: aanpassen sentiment  

 

Pas daarna de gegevens in het dashboard aan door dit te refreshen.  
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Dashboard Social Media volume 

 

Allereerst zie je de kerncijfers staan. Hoeveel bronnen leveren de berichten en wat is het 

maximale aantal social media berichten per dag?  

Deze gegevens komen terug in de volgende grafieken: 

 

 Social Media: volume per dag.  

 Social Media: volume per bron 

 Social media: drukste periode per dag 

 

Dit dashboard geeft je snel inzicht in:  

 De volumes die een onderwerp genereert.  

 Welke bronnen er veel over dit onderwerp schrijven.  

 Op welke dagen en tijdstippen de meeste berichten verstuurd worden.   

Dit helpt om bijvoorbeeld te bepalen naar welke bronnen je bijvoorbeeld een (pers)bericht 

wilt sturen en een keuze te maken voor een dag en tijdstip.  

Dashboard Social Media sentiment 

In dit dashboard wordt het sentiment voor Social Media berichten toegelicht. Er is snel 

duidelijk welke berichten als positief, negatief, neutraal of onbekend geclassificeerd zijn. 

Onderstaande grafieken worden weergegeven:   

 Social Media: sentiment verdeling per dag 

 Social Media: sentiment trend per dag  

 Social media: sentiment verdeling in percentages 

 

Zelf kun je dit dashboard aanpassen bijvoorbeeld door het wijzigen van het sentiment of het 

uitsluiten van berichten. Ga hiervoor naar de rode tab Data- Social Media  en maak de 

ijzigi ge  i  de kolo  op e e  i  rapport  of se ti e t .  

Dashboard Social Media bronnen  

De grafieken in dit dashboard geven inzicht in de Social Media bronnen die het resultaat 

vormen. Je ziet de volgende grafieken: 

 Social Media: aantal berichten per brontype 

 Social media: top brontype  

 Social media: top bronnen 

 Social media: top auteurs 
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In één oogopslag wordt duidelijk in welke bron het meeste geschreven wordt over je 

onderwerp. Wie zijn de belangrijkste auteurs? In welk brontype (fora, blogs etc) komt het 

onderwerp het meest aan bod?  Dit kan je helpen om te bepalen met wie je contact wilt 

leggen (welke auteur) en op welk platform (bron) je een bericht wilt publiceren.  

Dashboards Tweets volume 

Dit dashboard geeft een compleet overzicht van je tweets met betrekking tot je onderwerp. 

De volgende grafieken staan in de sheet: 

 Twitter: volume per dag 

 Twitter: top auteurs 

 Twitter: drukste periode per dag 

 Twitter: verdeling tweets met link 

 Twitter: verdeling tweets/ retweets.   

 

Uit dit overzicht kun je onder andere opmaken:  

 Op welke dag de meeste tweets verstuurd worden; 

 Wat de drukste periode van de dag is; 

 Op welke dag er de meeste tweets verstuurd worden over jouw onderwerp; 

 Hoe de verdeling is tussen het aantal tweets met en zonder link;  

 Hoe de verdeling is tussen tweets en retweets.  

Op basis van deze informatie kun je analyseren hoe bijvoorbeeld een campagne is 

opgepakt:  

-  Wie waren de belangrijkste auteurs?  

-  Hoe vaak  is het geretweet?  

- Op welke dag/ moment van de dag was er het meeste verkeer?  

 

Figuur 10: Tweets met links/ Tweets-Retweets 
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Buttons: home/print/refresh/scherm  

Direct terug naar het overzicht ga je door te klikken op de home button. Door op de tweede 

button te klikken ga je snel naar het werkblad waar de data is verzameld. Bij de data klik je 

dan op de grafiek button om weer terug te gaan naar de analyses.  

Printen kan met behulp van de print button. Kies daarna de gewenste printinstellingen.  

 

                  Figuur 11 Buttons 

Om aanpassingen door te voeren kun je ook ge ruik ake  a  de refresh button´ (derde 

optie).  Als  laatste optie kun je de beeldscherminstellingen aanpassen en kiezen voor: 

scherm, laptop of beamer.  

 

Tips  

 

 Zorg ervoor dat je bij alle onderdelen van een topic een zoekvraag instelt om een zo 

volledig mogelijk Excel sheet te ontvangen.  

 

 Bevat de Excel sheet berichten die je niet wilt tonen in de analyse? Pas dan de sheets 

met data naar wens aan.  

 

 Wil je het sentiment van berichten wijzigen? Maak dan de wijzigingen in de data 

sheets i  de kolo  se ti e t  et ehulp a  de drop do  optie.  

 

 Wil je inzoomen op een bepaalde dag? Maak dan gebruik van de filter optie om snel 

de grafieken op het actieve dashboard aan te passen.  

  

Support 

Heb je aanvullende vragen? Maak dan gebruik van de Finchline Support Site. Deze is 

benaderbaar vanuit Finchli e re hts o e  support.fi hli e. l  of a  de Support utto  
in de rechterbenedenhoek.  Of neem contact op met HowardsHome via: 

support@finchline.nl 

 

 


