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Introductie  

In Finchline is het mogelijk om over ingesteld topic een uitgebreide export in Excel  te ontvangen. Op 

basis van de instellingen binnen het topic wordt de Smart Export samengesteld.  

De huidige versie van de Smart Export is alleen geschikt voor een Windows en vanaf Excel versie 

2007.  

Het aantal in te stellen Smart Exports is afhankelijk van het contract dat is afgesloten. Minimaal  drie 

en maximaal 10 exports zijn mogelijk. Neem hierover contact op met support.  

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

Smart Export 

Pas wanneer je een topic hebt ingesteld, kun je een Smart Export ontvangen.   

Klik hiervoor op de li k Tools  ove i  het s her :   

 

 

Figuur 1: Optie tools 

Klik daarna op’ Smart Export’.  

 

Figuur 2: Smart Export pagina 

Klik op voeg ee  Smart Export toe .  

Het scherm met alle opties voor de Smart Export opent.  
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Figuur 3: instellen Smart Export 

De opties zijn ingedeeld in drie categorieën:  

 Algemeen; 

 Topic keuze;  

 Verzending .  

 Onder elk vraagteken vindt je een helptekst terug. Velden met * zijn verplicht.  

Hieronder volgt per categorie een uitleg.  

Algemeen 

Naam 

Hier vul je de gewenste naam van de Smart Export in. Onder deze naam wordt de export in het 

overzicht opgeslagen.  
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Omschrijving 

De omschrijving die je hier opneemt wordt getoond in het eerste werkblad van de Excel.  

 

      Figuur 4: algemene instellingen 

 

Topic keuze  

Topic 

Hier kies je het topic waarover je een Smart Export wenst te ontvangen.  

Heb je in het topic alleen een zoekvraag aangemaakt voor bijvoorbeeld social media en tweets, en 

niet voor nieuws, dan ontvang je in de export geen nieuws dashboards of  nieuwsberichten. 

Daarna kies je  een of meerdere opties:  

Rapportage periode  

Bij deze optie kies je voor een week of een maand.  

 

 

Verzending 

Hier vul je een zestal velden in.  
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Figuur 5: Verzending 

Actief 

Als je het vinkje ´aanvinkt´ is de Smart Export actief. Dit betekent dat de export wordt verstuurd op 

de ingestelde tijden. Vink je het vinkje ´uit´ dan wordt de export bewaard, maar niet meer 

verzonden. Op deze manier kun je ook gemakkelijk de verzending tijdelijk stopzetten zonder deze te 

verwijderen. Op de overzichtspagina wordt aangegeven welke Smart Exports er actief en inactief zijn.  

Verstuur het rapport 

Hier geef je aan wanneer en hoe laat de Smart Export verstuurd moet worden. Je kunt hier kiezen 

uit:  

 Elke dag 

 Elke week 

 Elke maand  
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Tevens kun je hier de startdatum aangeven van de verzending. Standaard is dit de huidige datum. Je 

kunt ook een datum in de toekomst kiezen. Als laatste kies je de verzendtijd. 

Onderwerp voor e-mail 

Standaard staat hier ´Finchline Smart Export´. Je kunt deze tekst bewerken en van een eigen 

onderwerp voorzien. Deze tekst wordt getoond in de onderwerpsregel van de e-mail waarin de 

export wordt verzonden.  

Tekst voor e-mail  

Standaard staat hier een basis tekst ingevuld. Ook deze kun je bewerken.  De tekst komt in de e-mail 

te staan waarin de rapportage verzonden wordt.  

Ontvangers  

Bij o tva gers  vul je de e-mailadressen in van de personen die de Smart Export moeten ontvangen. 

Je kunt hier meerdere adressen invullen gescheiden door een punt komma (;).  

Ontvangers van een kopie (cc) 

Bij o tva gers va  ee  kopie  vul je de e-mailadressen in van de personen die de Smart Export 

moeten ontvangen als een kopie. Je kunt hier meerdere adressen invoeren gescheiden door een 

punt komma (;).  

 

Tips  

 Wil je een Smart Export tijdelijk iet versture ? Vi k da  het vi kje ij a tief  uit en sla de 

export op.  

 

 Stel je meerdere Smart Exports in? Pas dan het onderwerp van de export aan zodat je ze 

gemakkelijk uit elkaar kunt houden.  

 

 Om een Smart Export in te stellen voor een topic hoef je geen widgets ingesteld te hebben 

zoals in een rapportage.  

 

 Je kunt de export ook aan een collega sturen. Vul de naam van de collega dan in bij 

o tva ger  of ij o tva ger va  ee  kopie .  
 

 Wil je een volledige Smart Export ontvangen? Zorg er dan voor dat je voor alle brontypen 

(nieuws, social media en Twitter) een zoekvraag hebt ingesteld.  
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Support 

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

vanuit Finchli e re hts ove  support.fi hli e. l  of va  de Support utto  i  de 
rechterbenedenhoek.   

 

 

  


