MEDIA MONITORING
IS EEN MUST.
OOK VOOR MEDIA.

Quotes, fragmenten,
snippets, scoops,
trending topics en
een schat aan
informatie in een
oogwenk.

MEDIA MONITORING.
RTV Monitor is expert in intelligente
monitoring van podcasts, radio,
televisie & openbare politieke
content.
Wij combineren onze jarenlange ervaring en
kunstmatige intelligentie, AI, om relevante
content met context uit mediapublicaties te
halen. Alle nieuws - en actualiteitenrubrieken
van landelijke en regionale radio en televisie,
debatten en vergaderingen vanuit de Tweede
Kamer en een divers scala aan podcasts
worden 24/7 opgenomen en automatisch, in
‘real time’ omgezet in tekst. Met de inzet van
AI-technologie kunnen wij alle data zo
opslaan, indexeren en filteren, dat diverse
soorten analyses mogelijk worden. Alle
relevante content is hierdoor direct vindbaar,
in te zien en te gebruiken.
Wij besparen journalisten veel tijd. Met onze
dienst heb je toegang tot alle relevante
content van radio, (online) televisie, podcasts
en gepubliceerde politieke debatten en
vergaderingen. In real-time.
Gebruik ons systeem om referenties en
quotes te vinden
Hapklare data en content van landelijke en
regionale zenders, stations en podcasts
Altijd de juiste invalshoek gereed voor
jouw verhaal
Direct content toevoegen aan elk script,
draaiboek, artikel of item
Mogelijkheid tot het volgen van eigen
(nieuws)content
Notificaties bij vermeldingen in de media
over relevante onderwerpen, personen,
organisaties, partijen of merken

Media Monitoring is een must.
Ook voor mediapartijen.

MEDIA MONITORING.
BNR NIEUWSRADIO EN KRO-NCRV GEBRUIKEN RTV MONITOR AL.
NU JIJ NOG.
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content vinden.’

Media Monitoring van RTV Monitor
Bespaar tijd: real time updates en alle
relevante informatie in 1 systeem
Toegang tot een krachtige zoekmachine met
uitgebreide zoekfuncties
24/7 toegang tot gepersonaliseerde updates,
met context
Geniet je van toegewijde support: hulp op
maat, in een oogwenk

MEDIA MONITORING.
Bronnen
Wij monitoren alle landelijke en regionale
radio & televisiezenders in Nederland,
België en Oostenrijk. Maar ook:
300+ podcasts over nieuws, actualiteiten
en politiek
Gepubliceerde politieke content uit de
Tweede Kamer (debatten/ vergaderingen)
Online nieuws videos (coming soon)
Internationale nieuwsbronnen
Bronselectie op maat
AI
Met behulp van AI, kunnen wij gebruik
maken van de volgende technieken:
Speech to text
- Nederlands, Engels, Frans en Duits
Text detection (OCR)
Logo recognition
Speaker recognition
Intelligent database
Smart noise filter
Nieuwsgierig of meer informatie nodig?
Onze dienst uitproberen? Er zijn veel
mogelijkheden. Wij denken graag mee!
Neem contact op via
sales@rtvmonitor.nl
tel. +31 (0)20 244 2750

