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SNEL STARTEN M ET FINCHLINE  

Log in via www.finchline.nl of ga direct  naar: ht tp:/ / dashboard.finchline.nl  

 

 

 

 

Stappenplan 

 Bepaal welke vraag je wilt  beantwoorden (Voorbeeld: in welke bronnen wordt  mijn 

organisat ie het  meest genoemd?)   

 Bedenk zoektermen die horen bij je vraagstelling en richt  hiermee de topics in.   

 Nu ben je klaar om deze topics te visualiseren met behulp van widgets.  

 Bepaal in welk dashboard de widgets moeten komen of maak eventueel een nieuw 

dashboard aan.  

 Bepaal welke widgets (Nieuws, Social M edia en Twit ter) je nodig hebt om de vraagstelling te 

beantwoorden. Dit  kunnen er meer dan één zijn.  

 Bewerk de widget (edit  but ton) om de juiste instellingen te maken (topic, periode en 

grafiekkeuze). Bekijk de resultaten en download deze eventueel in Excel.  

 

Meer uitleg vindt 
je hier en via 
support onderin.   

Klik op de + om 
een extra dash-
board toe te 
voegen. 

Hernoem of 
verwijder je 
dashboard.  

Voeg de widgets op je 
dashboard toe. Widgets zijn 
ingedeeld in drie 
categorieën: Nieuws, Social 
Media en Twitter.  

Hier kun je de 
topics beheren: 
aanpassen, 
verwijderen en 
toevoegen.  

Het aantal topics (zoekacties) 
dat je nog kunt toevoegen.  

Klik hier om een nieuw topic 
(zoekactie) aan te maken. Het topic 
gebruik je binnen de widgets.  
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TWITTER 

Bij het  instellen van topics voor Twit ter berichten kun je de volgende opt ies gebruiken: 

Optie  Uitleg en voorbeeld 

Één Woord Simpelweg een zoekact ie op één woord (Nokia).  

Samengestelde term Beide woorden moeten na elkaar voorkomen ("Nokia E71"). 

AND M eerdere woorden moeten voorkomen ( Nokia HTC). 

OR Een van de woorden mag voorkomen (Nokia OR HTC.) 

AND NOT Een woord mag niet  voorkomen in het resultaat  (Nokia -"Nokia c2"). 

Typ het min teken ( –)direct  aan de term vast.  

Hashtag Zoeken op een hashtag ( #nedbra OR #braned).   
 

TWITTER TIPS 

 M aak de zoekact ie niet  te lang of te specifiek (maximaal 140 tekens).  

 Let op afkort ingen die mogelijk gebruikt  worden.  

 Schrijf OR alt ijd met hoofdlet ters.  

 Zoeken op  #Finchline levert  ook Tweets op waarin de term Finchline los voorkomt.  

 
NIEUWS EN SOCIAL M EDIA 

Optie  Uitleg en Voorbeelden 

AND  Het woord links en rechts van de operator moeten beiden in het 
art ikel voorkomen (Nokia AND HTC).  

OR Tenminste één van beide woorden die links en rechts van de operator 
staan, moeten in het  zoekresultaat  voorkomen (Nokia OR HTC).   

AND NOT Berichten waar de woorden rechts van deze operator in voorkomen, 
worden uitgesloten van de resultaten (Nokia AND NOT HTC). 

*  Het sterret je is een wildcard (ook wel t runcat ie genoemd): op deze 
plaats kan alles worden ingevuld.(Plaats*  resulteert  in: plaatskaarten, 

plaatsbewijzen etc. Let op:  Een *  kan alleen achter een woord worden 
gebruikt  en hoeft  niet  voorzien te worden van dubbele quotes ("). Een 
wildcard gebruiken in een samengestelde term (telecom industrie) is 
niet  mogelijk.   

(   ) Hiermee kan een eenduidige structuur in een complexe zoekvraag 
worden aangebracht. Haakjes beïnvloeden de volgorde waarin 
onderdelen worden afgehandeld: "campagne* " AND (HTC OR Nokia). 

"   "  Bij het  zoeken op woordgroepen (samengestelde termen) moet je 
aanhalingstekens gebruiken. Dit  geldt  ook als er speciale tekens in het 
woord voorkomen ("Nokia E71").  

 

NIEUWS & SOCIAL M EDIA TIPS 

 Bepaal eerst  welke termen voor je zoekact ie van belang zijn. Noteer deze in kladblok en 

maak daarna de juiste combinat ies.  

 Probeer zoekact ies uit  en bekijk wat diverse combinat ies opleveren.  

 Gebruik de resultaten uit  de ´recente berichten´ widgets om je zoekact ie te verbeteren. 


