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Widgets  

In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven.  

Nieuws Widgets  

Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige online informatiebronnen. De informatie is near 

real-time beschikbaar en er kan tot een half jaar terug worden gezocht in het archief. De sites 

worden volcontinu bekeken op nieuwe berichten. Op verzoek voegen we sites toe. 

Hieronder volgt per widget een korte uitleg. 

 
 

 Nieuws: Bronnen 
 
 

 

•  Deze widget meet in welke bronnen (en 

bijbehorend aantal artikelen) een geselecteerd 

topic voorkomt.  

•  Geeft inzicht in welke bronnen veel of weinig over 

een onderwerp publiceren.  

•  Gebruiker bepaalt zelf de periode en het type 

grafiek.   

•  Gebruiker kiest zelf het aantal te tonen bronnen 

(minimaal 5 en maximaal 50).  

 
 

 Nieuws: Rubrieken 

 

 
•  Deze widget meet in welke Finchline rubrieken (en 

bijbehorend aantal artikelen) een geselecteerd 

topic voorkomt op basis van de gekozen periode.   

•  Voorbeelden van rubrieken: Actueel, Binnenland, 

Overheid, Onderwijs etc.  

•  Geeft inzicht in de spreiding van de artikelen over 

de rubrieken.  

•  Gebruiker bepaalt zelf de periode en het type 

grafiek.  

•  Gebruiker bepaalt zelf het maximale aantal 

rubrieken (minimaal 5 en maximaal 50).   

 
 

 Nieuws: Personen 

 

 
•  Deze widget geeft weer welke personen (en hoe 

vaak) er voorkomen in de nieuwsartikelen 

gevonden op basis van het gekozen topic in de 

opgegeven periode.  

•  Personen worden automatisch in de full- tekst 

artikelen gedetecteerd.  

•  Dit geeft inzicht in welke personen een rol spelen 

binnen het geselecteerde topic.  

•  Gebruiker bepaalt zelf de periode en het type 

grafiek.  

•  Gebruiker kiest zelf het aantal te tonen bronnen 

(minimaal 5 en maximaal 50).  



   

 

 

 

 

 

 

 Nieuws Organisaties 

 
•  De widget geeft weer welke organisaties/ bedrijven 

(en hoe vaak) er voorkomen in de nieuwsartikelen 

gevonden op basis van het gekozen topic in de 

opgegeven periode.  

•  Organisaties worden automatisch in de full- tekst 

artikelen gedetecteerd.  

•  Dit geeft inzicht in welke organisaties een rol 

spelen binnen het geselecteerde topic.  

•  Gebruiker bepaalt zelf de periode en het type 

grafiek.  

•  Gebruiker kiest zelf het aantal te tonen bronnen 

(minimaal 5 en maximaal 50).  

 

 

 

 Nieuws: Volume (over tijd) 

 

•  Deze widget meet het aantal artikelen dat 

beschikbaar is, binnen een gekozen periode, voor 

een topic.  

•  Door het kiezen van meerdere topics 

(onderwerpen) worden deze tegen elkaar afgezet. 

Het is snel duidelijk over welke onderwerpen er 

meer en minder geschreven wordt.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave.   

 

 

 Nieuws: Bronnen (over tijd) 

 

 
•  Deze widget meet het aantal bronnen dat 

publiceert over één of meerdere topics binnen de 

gekozen periode.  

•  Bronnen zijn de diverse nieuwsmedia (Telegraaf, 

BNR, Nu.nl etc.).  

•  Door het kiezen van meerdere topics 

(onderwerpen) worden deze tegen elkaar afgezet. 

Het is snel duidelijk welke bronnen er meer en 

minder over een onderwerp publiceren.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave. 

 

  



   

 

 

 

 

 Nieuws: Rubrieken (over tijd)  

 

•  Deze widget meet het aantal rubrieken waarin het 

gekozen topic voorkomt binnen de opgegeven 

tijdsperiode.  

•  Voorbeelden van rubrieken: Actueel, Binnenland, 

Overheid, Onderwijs etc.  

•  Meerdere topics kunnen tegen elkaar afgezet 

worden. Toe- en afnamen zijn direct inzichtelijk.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave. 

 

 

  Nieuws: Artikelen per 

onderwerp 

 
•  Deze widget laat de verhouding in het aantal 

artikelen zien, op basis van de gekozen topics in 

een specifieke tijdsperiode.  

•  Het is snel inzichtelijk hoeveel er over één topic 

gepubliceerd wordt in verhouding tot een selectie 

aan andere onderwerpen.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave. 

 

 

  Nieuws: Onderwerp overlap 

 
•  De venndiagram geeft weer in welke mate er een 

overlap bestaat tussen de gekozen onderwerpen.  

•  Hoe groter de bol hoe meer artikelen er zijn 

verschenen over het topic.  

•  Overlap tussen de bollen geeft aan dat er artikelen 

zijn waarin meerdere topics voorkomen. Hoe groter 

de overlap hoe vaker het topic samen voorkomt.  

•  Artikelen bekijken kan door een keuze te maken uit 

de opties in de legenda.  

•  Gebruiker kiest maximaal drie topics en de periode.   

 

 

 Nieuws: Sentiment 

 
•  De widget geeft het sentiment (positief, negatief en 

neutraal) weer van een bepaald topic over de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Het sentiment wordt bepaald op artikelniveau op 

basis van eigen ontwikkelde taaltechnologie, 

geheel gericht op de Nederlandse taal.  

•  De weergave geeft inzicht in het verloop van het 

sentiment over tijd. Wisselingen in sentiment zijn 

zo snel inzichtelijk.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker kiest een topic, periode en grafische 

weergave.     

  



   

 

 

 

 

 Nieuws: Brondekking 

 

•  De widget geeft weer hoe de dekking van een topic 

(aantal verschenen artikelen over het topic)  is ten 

opzichte van het totaal aantal verschenen artikelen 

bij deze bron in de gekozen periode. 

•  Deze widget geeft inzicht in hoeveel en welke 

bronnen er vaak over het gekozen topic schrijven.  

•  De dekking wordt weergegeven als percentage. 

•  De gebruiker kiest een topic en een periode.   

 

 Nieuws: Recente artikelen 

 

•  Deze widget geeft de recente berichten van een 

topic naar keuze weer.  

 

 

 Nieuws: Gerelateerde 

begrippen 

 

•  Deze widget geeft weer welke begrippen (termen) 

er vaak voorkomen in de artikelen die gevonden 

zijn op basis van het topic.  

•  Bij  een tagcloud geldt: hoe groter de term, hoe 

vaker deze voorkomt in de resultaten.  

•  De gebruiker kiest een topic, een periode en een 

grafische weergave.  

 

 

Nieuws: NieuwsCloud 

 

•  Met NieuwsClouds kun je  op een thematische 

manier door het nieuws browsen.  

•  Op basis van de zoekvraag worden de aspecten van  

het onderwerp automatisch geclusterd waardoor 

er nieuwe invalshoeken ontstaan.  

•  In één oogopslag zie je waar het om gaat bij een 

actueel thema.  

•   De gebruiker kiest een topic en een periode.  

•  De Cloud kan als plaatje worden gedownload.  

 

  



   

 

 

 

Twitter widgets  

Voor Finchline Enterprise halen wij de Nederlandstalige Tweets op. Voor het ingestelde onderwerp 

kijken we ook in ons archief. De beschikbare Tweets worden dan na het verwerken direct in de 

widgets getoond.  

Hieronder volgt per widget een korte uitleg. 

 

 

 Twitter: Auteurs  

 

•  Deze widget geeft weer welke personen (auteurs) 

er over een topic Twitteren en hoe vaak in een 

bepaalde periode.   

•  De gebruiker kiest het aantal auteurs (minimaal 5 

en maximaal 50), over welke periode en een 

grafische weergave.  

•  De grafieken zijn klikbaar waardoor de berichten 

bekeken kunnen worden.  

 

 

 

 Twitter: Hashtags 

 

•  Deze widget geeft een overzicht van de gebruikte 

hashtags in de berichten en daarbij het aantal maal 

dat de tag is voorgekomen.   

•  Een hashtag begint met een # teken en geeft kort 

weer wat het onderwerp van het bericht is.  

•  De gebruiker kiest een topic, een periode, een 

aantal en een grafische weergave. 

 

 

 Twitter: Retweets 

 

•  Deze widget geeft aan welke personen (auteurs) 

tweets gevonden op basis van het ingegeven topic, 

ge-retweet hebben.  

•  Een re-tweet (RT) is een bericht dat belangrijk 

wordt gevonden en doorgestuurd.  

•  De gebruiker kiest een topic, een periode, een 

aantal en een grafische weergave. 

  



   

 

 

 

 

 

 

 Twitter: Volume (over tijd) 

 

•  Deze widget geeft het aantal tweets weer dat 

verstuurd is over een bepaald topic in de 

opgegeven periode.  

•  Door het kiezen van meerdere topics 

(onderwerpen) worden deze tegen elkaar afgezet. 

Het is snel duidelijk over welke onderwerpen er 

meer en minder getweet wordt.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave.   

 

 Twitter: Recente Tweets  

 

•  Deze widget toont de recente tweets die 

beschikbaar zijn voor het gekozen topic.  

 

 

 Twitter: Gebruikte url’s.  

 

•  Deze widget laat zien welke volledige url’s er 

gebruikt worden in de tweets die gevonden zijn op 

basis van het gekozen topic.  

•  Verkorte url’s (bijvoorbeeld. bit.ly) worden vertaald 

naar het volledig adres.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode, de te tonen 

aantallen url´s. 

 

 

 Twitter: TwitterCloud  

 

•  TwitterCloud stelt je in staat om een onderwerp in 

één oogopslag te visualiseren.   

•  In één oogopslag is duidelijk:  

               Welke thema’s worden besproken?  

        Wie worden er genoemd?  

        Naar welke artikelen wordt verwezen?  

•  De gebruiker kiest een topic, een periode en geeft 

aan of er alleen ‘tweets met links’ gevonden 

moeten worden.   

•  De Cloud kan als plaatje worden gedownload. 

 

  



   

 

 

 

Sociale Media widgets  

Sociale Media bevat tienduizenden websites zoals fora, weblogs, Hyves en anderen.  De informatie is 

near- realtime aangezien de sites continue worden bekeken op nieuwe berichten. Social Media 

bestaat uit de volgende categorieën: weblogs, advertenties, commentaar, fora, kennissites, 

statusupdates, podcasts, reviews/productbeoordelingen, social foto sites, social video sites, wiki’s en 

sociale netwerken. In Social Media kan op dit moment tot een half jaar worden teruggezocht.  

Hieronder volgt per widget een korte uitleg. 

 

 

 Social Media: Auteurs 

•  Deze widget geeft weer welke personen (auteurs) 

er over een topic schrijven en hoe vaak in een 

bepaalde periode.   

•  De gebruiker kiest het aantal auteurs (minimaal 5 

en maximaal 50), een periode, eventueel een 

rubriek en een grafische weergave.  

•  De grafieken zijn klikbaar waardoor de berichten 

bekeken kunnen worden. 

 

 

 Social Media: Externe links 

 

•  Deze widget laat zien welke externe links (url’s) er 

gebruikt worden in de berichten die gevonden zijn 

op basis van het gekozen topic.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode, de te tonen 

aantallen links en grafische weergave. 

 

 

 Social Media: Rubrieken  

 

•  Deze widget meet in hoeveel rubrieken het 

gekozen topic voorkomt binnen de opgegeven 

tijdsperiode.  

•  De gebruikte rubrieken zijn: weblogs, advertenties, 

commentaar, fora, kennissites, statusupdates, 

podcasts, review/ productbeoordelingen, social 

foto sites, social video sites, wiki’s en sociale 

netwerken.   

•  Meerdere topics kunnen tegen elkaar afgezet 

worden. Toe- en afnamen zijn direct inzichtelijk.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode en grafische 

weergave. 

  



   

 

 

 

 

 Social Media: Volume (over 

tijd) 

 

•  Deze widget meet het aantal berichten dat 

beschikbaar is, binnen een gekozen periode, voor 

een topic.  

•  Door het kiezen van meerdere topics 

(onderwerpen) worden deze tegen elkaar afgezet. 

Het is snel duidelijk over welke onderwerpen er 

meer en minder geschreven wordt.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker bepaalt: topics, periode, rubrieken en 

grafische weergave. 

 

 Social Media: Recente 

berichten 

 

•  Deze widget geeft de recente berichten van een 

topic naar keuze weer.  

 

 

 

 

 Social Media: Share of Voice 

 

 

•  De widget geeft een overzicht van het aantal 

berichten gepubliceerd binnen een specifiek topic 

in een gekozen periode.  

•  Door het kiezen van meerdere topics 

(onderwerpen) worden deze tegen elkaar afgezet. 

Het is snel duidelijk over welke onderwerpen er 

meer en minder geschreven wordt.  

•  Gebruiker bepaalt: één of meerdere topics, 

periode, rubrieken en de grafische weergave. 

 

 

 

 Social Media:Sentiment (over 

tijd) 

 

•  De widget geeft het sentiment (positief, negatief en 

neutraal) weer van een bepaald topic over de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Het sentiment wordt bepaald per artikel op basis 

van eigen ontwikkelde en op de Nederlandse taal 

gerichte taaltechnologie.  

•  De weergave geeft inzicht in het verloop van het 

sentiment over tijd. Sentimentwisselingen zijn snel 

inzichtelijk.  

•  De weergave in de grafiek past zich aan naar de 

gekozen tijdsperiode.  

•  Gebruiker kiest een topic, periode, rubriek en 

grafische weergave.     

 

 

 Social Media: Bronnen 

 

 

•  Deze widget geeft aan in welke Social Media 

bronnen berichten zijn geplaatst over je topic.  

•  Je kunt hier één topic kiezen.  

•  Gebruiker kiest: een topic, periode, eventueel een 

filter, een aantal en een grafische weergave.  

 

 

 

 

 

•  Het venn diagram geeft weer in welke mate er een 

overlap bestaat tussen de gekozen onderwerpen.  

•  Hoe groter de bol hoe meer artikelen er zijn 

verschenen over het topic.  



   

 

 

  Social Media: Overlap •  Overlap tussen de bollen geeft aan dat er berichten 

zijn waarin meerdere topics voorkomen. Hoe groter 

de overlap hoe vaker het topic samen voorkomt.  

•  Artikelen bekijken kan door een keuze te maken uit 

de opties in de legenda.   

•  Gebruiker kiest maximaal drie topics en de periode.   

 

 

Support 

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

Deze is benaderbaar vanuit Finchline (rechtsboven in). Bovendien is er een 

groot aantal vragen met antwoorden beschikbaar via de Support button 

rechts onderin het product of via  www.finchline.nl. Staat je antwoord er niet tussen? Stuur dan een 

bericht aan onze support.  


