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Välkommen till vår handbok
Det du håller i handen är resultatet av vår erfarenhet och
kunskap om hur man går till väga för att effektivt bevaka
digital media. Vi har kallat den för modern omvärldsbevakning eftersom vi vill differentiera oss från det traditionella arbetet med pappersklipp.

Vår önskan
www.newsmachine.com

Varför omvärldsbevakning?
Att ha uppsikt på
omvärlden är makt.

Vår tjänst uppstår i
relatnionen mellan våra
användare och oss.



Vårt mål med handboken är att avmystifiera det praktiska hantverket och göra alla till superanvändare – den är
skriven framför allt för att vara ett praktiskt verktyg för
dig som redan arbetar med digital omvärldsbevakning
och vill ha tips för att lära dig fler funktioner och bli
effektivare.
Tanken är även att den ska vara bra läsning för dig
som är nyfiken och vill komma igång och arbeta med
vår typ av verktyg. Vi vill då även passa på att berätta
att du kan testa en skarp version av vårt verktyg gratis i tio dagar. För dig som har mindre behov kan du
använda vår begränsade gratisversion hur länge du
vill. �������������������������������������������������
Besök vår webbsajt för mer information om detta;
www.newsmachine.se.
Mycket av det som står i denna bok är tillämpbart
även hos andra som är aktiva i branschen. Längst bak
hittar du en lista med adresser till dem. Varför? Vi är
själv nöjda med det vi skapat och känner att det tål att
granskas och jämföras.

Vi som grundat NewsMachine har jobbat med att utveckla denna typ av system i snart tio år. Vi är engagerade och lyssnar på
���������������������������������������
och
������������������������������������
registrerar all feedback vi får
från våra tusentals användare och jobbar ständigt på att
utveckla tjänsten på olika sätt som ska göra den bättre.
En bieffekt av detta kan vara att det du hittar på vår
webbplats kan skilja sig något från denna handbok redan när den trycks. Men bara lugn – vi avser med att
komma ut med nya versioner i framtiden. Skriv gärna till
oss med frågor och tips!

Vältummad?

Om detta anspråkslösa verk blir vältummat, välbesökt
och ständig ligger framme på skrivbordet och extraknäcker som underlag för kaffekoppen så känner vi att
vi har lyckats!
Peter A. Braroe

VD, NewsMachine

Egen teknik

Till skillnad från de flesta andra aktörer har vi utvecklat all
teknik själva. Detta innebär att vi har kontroll och kapacitet att förändra alla aspekter av det vi gör. Fördelen med
detta för dig som användare är att vi kan backa upp mottot Tjänsten uppstår i dialogen med användaren vilket vi tror
är det starkaste argumentet för att välja NewsMachine.



Vad är digital omvärldsbevakning?
Det började med att Internet exploderade

Internet är ett fortfarande relativt ungt medium som
växer med explosionsartad fart både i storlek och i betydelse som informationskälla. Allt fler tidningar publicerar mer och mer material på Internet. Samma utveckling
sker hos företag. Idag förväntar sig folk att företag ska
ha en egen webbplats och Internet har följaktligen blivit
en allt viktigare plats för företagen att synas på. Även
chattrum och bloggar är exempel på den betydelse Internet som informationskälla håller på att få.

Nya utmaningar i en föränderlig värld

Denna utveckling är dock inte helt problemfri. I den
enorma mängd information som publiceras på Internet är det svårt att alltid hitta relevant information. För
många människor är begreppet informationsstress ett
faktum. Informationsstress handlar om rädslan att inte
hinna ta sig genom all information som korsar ens väg
och att således vara rädd för att i all information missa
det viktiga. Tid kostar också pengar. Det är dyrt att lägga ner tid på att gå genom stora informationsmängder
som inte visar sig vara relevanta i slutändan.
Förändringen sker i allt snabbare takt i den komplexa,
och föränderliga värld vi lever i. Anledningar enligt Per
Frankelius, som bland annat är forskare på Örebro universitet, är den ökande globaliseringen, som i sin tur
hänger samman med Internets utbredning och utveckling. Idag är det av yttersta vikt för företagare att förstå
sin omvärld, identifiera förändringar tidigt och agera
kraftfullt på rätt sätt. Det räcker inte längre med att ha
den snabbaste och mest effektiva produktionsprocessen
för att vinna över konkurrenterna, utan som företagare
handlar det idag allt mer om att vara informationseffektiv.



Nya verktyg för nya tider

De företag som erbjuder tjänster i omvärldsbevakning
har traditionellt främst fokuserat på bevakning av papperstidningar. Det är en tidskrävande och dyr tjänst
som främst är förunnad stora företag. Med Internets utveckling har det utvecklats ett nytt behov. Ett behov av
att omvärldsbevakningsföretagen även bevakar digitala
källor. Modern omvärldsbevakning fokuserar således på
Internet som informationskällor i sin bevakning. Dessa
tjänster är långt ifrån så tidskrävande som traditionell
omvärldsbevakning och uppfyller i mycket högre grad
kraven på snabb information. Inom tio minuter från
det att informationen publiceras på webben kan den nå
användaren med hjälp av digitala omvärldsbevakningsverktyg. Verktygen som används är dynamiska sökmotorer som på uppdrag från kunden söker genom digitala
källor efter dokument som stämmer överens med den
sökprofil, även kallad agent, kunden definierat.

Elektroniska sökagenter
kommer att bli livsnödvändigt för omvärldsbevakare.
Bengt Whalström (2004),
omvärldsanalytiker
med mera.

Denna bok
Denna bok är till för dig som vill veta mer om denna typ
av verktyg och lära dig arbeta praktiskt med dem. Den
är tänkt som en lathund, placerad på skrivbordet, som
snabbt ska ge dig hjälp och inspiration när du kört fast.



Vad vill du veta idag?
Innan du effektivt kan bevaka din omvärld på ett strukturerat sätt så måste du tänka till lite på vad ditt informationsbehov är. Det finns flera olika teorier och tankar
om hur man bäst delar upp sin omvärld i olika sektioner,
olika så kallade omvärldstaxonomier. I slutändan måste
du finna ett sätt som passar dig själv och din organisation. Vi försöker här ge dig lite tips på hur du kan tänka
när du ska dela in din omvärld. För att göra omvärlden
gripbar brukar man dela in den i omvärldsfaktorer vilka
kan visualiseras med hjälp av modeller.

Vad är omvärld?

Vad menas då med omvärld? Omvärlden är externa faktorer som påverkar företagets verksamhet. Spontant
brukar de flesta associera dessa externa faktorer med
företagets konkurrenter och kunder. Vi anser att omvärlden är större och mer komplex än så. Konkurrenterna och kunderna är endast en del av den omvärld du
bör bevaka. Det är lika viktigt att bevaka leverantörer
och samarbetspartners. Det är viktigt att tänka på att
dessa omvärldsfaktorer inte helt går att frikoppla från
andra faktorer. Omvärldens olika delar hänger samman
och påverkar varandra. Deras inbördes relationer förändras ständigt. Världen omkring oss är inte konstant
utan förändras hela tiden. Händelser påverkar varandra
och ritar ständigt om kartan på omvärlden. Vi kan jämföra detta med politiken vars arena hela tiden förändras
i takt med svängningar i opinionerna.
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Världen i tre nivåer

Ett sätt att dela upp din omvärld är att tänka på den
som Invärld (ex. företaget och allt som rör det), Närvärld
(kunder, samarbetspartners) och Omvärld (ex. Teknik,
Ekonomi, Politik). Tänk dig att omvärlden ser ut som
bilden nedan.
1
2

NÄRVÄRLDEN
Konkurrenter
Partners
Myndigheter
Leverantörer

3

INVÄRLDEN
Företaget
Dotterbolag
Ägare
Varumärken
Investerare

OMVÄRLD
Lagstiftningar
Konjunktursvägningar
FoU
Teknik
Ekonomi
Samhällstrender
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Det är en ständig
balansgång mellan att få
för lite information och få
för mycket information.

r
Laga

Begränsa dig inte till
faktorer som företaget
har en relation till
eller endast till
företagets bransch!
Titta utanför! Sök i
källor som inte har
en direkt koppling
till ditt företag!

3 Vattnet runt om ön utgör omvärlden. Omvärlden är
  
svårare att ha uppsikt över. Du kan trots din kikare inte
se hur långt som helst.
Det är svårt att veta vad det finns för öar ute i vattnet och vilka aktiviteter som föregår där (teknisk utveckling, forskning och framsteg). Det kan också vara
svårt att ha kontroll på alla fiskar som simmar i vattnet
(samhällstrender) liksom vilka båtar som är på insegling
(konjunktursvängningar).
För att få rätsida på det okända bör du hålla dig uppdaterad på vad som händer ute i vattnet, annars kan du
mötas av otrevliga överraskningar. Det viktiga är också att du tittar på många olika källor. Även sådana du
egentligen inte tror kan säga något om just din bransch.

Ett annat sätt, som är lite lättare att omvandla till konkreta sökprofiler, är något vi döpt till: Omvärldens kostcirkel. Den syftar på två saker. För det första att företag
bör tänka på att inte bara titta åt ett håll utan att ha
omvärldsradarn inställd på 360 grader. För det andra
att liksom den konventionella kostcirkeln ska vara ett
hjälpmedel för att vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen för att må bra, bör ett företag få i sig litet av varje del
av Omvärldens kostcirkel för att det på sikt ska må bra och
inte få skörbjugg.

n,
Nöje
t
övrig

  
2 Den ö som ditt hus ligger på utgör din närvärld. Där
bor dina grannar (konkurrenter och samarbetspartners)
och där finns en eller flera matbutiker (leverantörer).
Där finns också ett byråd (myndigheter) som tar upp
önskade ärenden till diskussion. För att slippa drabbas
av otrevliga överraskningar från någon som bor på ön är
det bra om du hänger med i snacket, läser Ö-tidningen
och besöker bystämman till exempel.

Omvärldens kostcirkel

Ekon

1 Det stora röda huset är där du bor (ditt företag).
  
Det finns flera saker att hålla reda på i huset. Det ska
finnas mat, städas och de som bor där ska tas om hand
och må bra (ägare och investerare). Du är också mån
om ditt rykte på ön (ditt varumärke). Eventuellt har du
också några uthus eller en gäststuga (dotterbolag) i din
trädgård. Händer det något i huset kommer du snabbt
att märka det. Huset och trädgården utgör din närmaste
miljö, din invärld. De flesta människor har inte så stora
problem med att ha översikt över sin invärld.
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Tankegodis

Här kommer några exempel på omvärldsfaktorer som
kan vara relevanta för dig. Detta är endast förslag för att
få igång tankeverksamheten. Det viktigaste är att du har
ditt företag i åtanke och tänker fritt!

Ekonomi

Leverantörer och samarbetspartners

Är det några stora strömningar som rör sig hos folk i allmänhet just nu? Hur ställer vi oss i största allmänhet till
olika frågor? Kommer detta att påverka vårt företag?

Det är lika viktigt att ha kontroll på företagets leverantörer och samarbetspartners som på konkurrenterna.
Håller er bästa leverantör till exempel på att bli uppköpt
eller expandera? Det är bra att veta så att du är beredd.
!

Politik, lagar och regleringar
Denna tårtbit är nära besläktad med myndighetsdelen.
Vilka frågor behandlar våra politiker just nu och skulle
det kunna få konsekvenser för företaget?

Konkurrenter och substitut

Trender och allmän opinion

Det kan vara nyttigt att hålla ett vakande öga på hur det
egna företaget framställs i media. Hur ofta omnämns
företaget och vad skriver de om. Det finns flera delkategorier i det egna företaget. Du kan bevaka det egna
varumärket, produkterna, eventuella dotterbolag, kampanjer, ägarna eller till exempel ledningen.

Kunder, existerande och potentiella

Teknik och Forskning & Utveckling

I kostcirkeln finns ingen tårtbit för just tårta och godis.
Det kan disskuteras om det ska få finnas eller inte. Vi
anser att det i vår kostcirkel kan få finnas en bit som
behandlar litet godis för företaget. Varför inte bevaka
ett område som endast är för nöjes skull. Även områden som kan tyckas ligga långt från det företaget normalt sysslar med kan bringa värdefull information och
inspiration.

Myndigheter, lagar och regleringar
Att bevaka myndigheter är bra för att tidigt snappa upp
eventuella lagändringar inom din bransch eller leverantörernas.

!

Egna företaget

Håll ett öga på dina konkurrenter så att du vet vad de
har för sig och hur deras position på marknaden ser ut
jämfört med ditt eget företag. Håll även uppsikt över
substitut till er vara eller tjänst. Det är dessa som är era
nästa konkurrenter.
Håll ett öga på nya tekniska framsteg i din egen bransch
eller allmänt så att du är beredd på det nya.

14

Följ börsen och konjunktursiffror, som kan komma att
påverka köpkraften i din bransch.

Naturligtvis är det av stor vikt att också ha översikt över
kunderna. Hur agerar de? Vad säger de om vårt företag
etcetera?

Nöjen och övrigt
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Tankegodis om resebranschen

För att ytterligare förtydliga vad vi menar med kostcirkelns omvärldsfaktorer tänker vi här ta ett exempel på
hur ett företag kan använda sig av de olika faktorer i sin
bevakning. Det är ett fiktivt företag i resebranschen som
vi kallar Flyg och Far.

Leverantörer och samarbetspartners
För att bevaka sina le verantörer och samarbetspartners
har Flyg och Far lagt upp en SiteAgent™ (se mer i senare
kapitel) som bevakar leverantörernas och samarbnetspartnernas webbplatser. Där kan de läsa vad aktörerna
skriver. Genom att även bevaka vad som skrivs om dem
i media håller de sig uppdaterade på vad som händer.
!

Politik, lagar och regleringar
Vad säger politikerna om resebranschen? Finns det nya
lagförslag på gång i resebranschen? Är nya förslag om
regleringar på in- och utförsel av djur och gods på gång?
Hur agerar branschens fackföreningar? Flyg och Far har
bevakning på myndigheters och fackföreningars webbplatser för att se vad som är på gång.

Konkurrenter och substitut
Vilka slags resor erbjuder Flyg och Fars konkurrenter?
Det finns många sätt att resa på, vad erbjuder andra resebolag? Vad skriver media om Flyg och Fars konkurrenter? Och vad skriver konkurrenterna själva på sina
webbplatser?

Teknik och Forskning & Utveckling
Vilka nya innovationer är under utveckling inom resebranschen? Hur ser framtidens nya flygstolar ut? Finns
det innovationer inom någon annan bransch som
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skulle kunna bli ett hot mot resebranschen? Vad står det
i forskningsmagasinen och designmagasinen just nu?
Sätt en MediaAgent™ på ämnet.

Myndigheter, lagar och regleringar
Bevakning av det samma som under politik, lagar och
regleringar.

Ekonomi
Hur mår resebranschen och samhället rent ekonomiskt?
Har människor mycket eller lite pengar i plånboken?
Finns det chans att flygbranschen får ta del av pengarna
eller bör branschen rusta sig för en minskning?

Trender och allmän opinion
Vad säger trendmagasinen om vart man ska resa? Vart
reser Hollywoodstjärnorna? Hur ställer sig allmänheten
till resebranschen och det hårda priskrig som pågår? Genom att bevaka resecommunities och chattar för resglada
personer med hjälp av SiteAgent™ kan signaler plockas
upp tidigt.

!

Egna företaget
Genom mediabevakning med MediaAgent™ kan Flyg
och Far ha kontroll på vad som skrivs om dem i media.

Kunder, existerande och potentiella
Säger Flyg och Fars kunder något i media snappas detta
snabbt upp med hjälp av en MediaAgent™.
Observera att alla bitarna i kostcirkeln kanske inte alltid
behövs bevakas samtidigt. Det är du själv som avgör vilka
bitar som är mest lämpliga för ditt företag att bevaka för
att få en så bra översikt över omvärlden som möjligt.
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NewsMachines tjänst
I det föregående avsnittet pratade vi om omvärldsbevakningens utveckling till digital bevakning och försökte klargöra vad som menas med omvärldsbevakning.
Men vad mer exakt innebär digital bevakning och hur
fungerar det? Enkelt uttryck innebär digital omvärldsbevakning att information söks i källor på Internet. I
detta avsnitt ska vi försöka förklara hur det går till samt
vilka funktioner som finns till hjälp vid bevakningen.
Förutsättningarna för att söka information i källor på
Internet är att du har tillgång till ett effektivt verktyg för
detta. Den stora mängd information som finns på Internet och som ständigt förändras gör att det snabbt går
från opraktiskt till omöjligt när tiotusentals till hundratusentals sidor ska bevakas varje dag. Du behöver en så
kallad sökagent. En sökagent är en avancerad sökmotor,
och en sökmotor i sig är ett program som är skapat för att
söka i information som finns tillgänglig på Internet eller
i annan elektronisk form.
Ni har säkert använt olika söktjänster som till exempel
Google, Yahoo med flera. Sökmotorn/tjänsten är oftast

uppbyggd av ett index (register) av ord som förekommer i dokument på Internet. När du söker på ett ord i
söktjänsten letar sökmotorn igenom sitt index för att
se om detta ord förekommer där. Finns ordet genererar
sökmotorn en träff.
För att samla in ord till indexet används ett annat program som kallas för webbspindel. Webbspindeln vandrar runt på webben och laddar automatiskt ner information till söktjänstens index. Normalt gör webbspindeln
detta ett par gånger om året.
Till skillnad från vanliga sökmotorer genomsöker
(spindlar) NewsMachines webbspindel av dessa källor oavbrutet. Varje användare har sedan ett konto hos
NewsMachine där en eller flera stående bevakningsuppdrag kan skapas. Bevakningsuppdragen kallas för agenter, eller sökprofiler och innehåller ett eller flera sökord.
Agenterna blir som instruktioner till webbspindeln vad
den ska leta efter, då den ger sig ut på sina vandringar
på nätet. Hela tiden jämför spindeln dokumenten, som
den stöter på, med det uppdrag den har för händer. När
den finner ett dokument som stämmer överens med önskemålen sparar spindeln på denna information och tar
den med sig till NewsMachines sökagent. NewsMachine
rapporterar sedan till dig på önskat sätt.

Upp

drag

Sökmotor vs. Sökagent

Det finns fler väsentliga skillnader mellan en sökmotor
och en sökagent. Det som skiljer dem åt är till exempel:
• Frekvens – sökagenten söker ofta, den spindlar
ständigt igenom Internet, vilket medför att fördröjningen mellan publikation och träff är sällan
mer än tio minuter.

18

19

• Förändring – agenten vet vad du har sett förut
och ger dig bara nya aktuella träffar. Detta har sin
grund i att sökagenten hela tiden ligger ute och
spindlar. Sökagenten kan då hålla reda på vad som
är ny respektive gammal information. Detta är en
mycket viktig egenskap då det inte är av intresse
att få samma träffar levererade dag efter dag. Det
som är av intresse är istället när det publiceras nytt
material som motsvarar en agent. Detta håller sökagentens spindel reda på åt oss.
• Automatik – agenten söker hela tiden åt dig helt
automatiskt. Du behöver inte gå in och söka om
och om igen som du måste i vanliga sökmotorer.
• precision – En sökagents system är mycket kraftfullt. Du kan skapa mycket avancerade agenter
med hundratals sökord och komplexa funktioner
som ger dig precis vad du vill ha.
• kvalitet – NewsMachines tjänst har uttalade mål
och garantier vad gäller att inte missa något relevant material i källor den bevakar.
• Format-intelligens – NewsMachines tjänst kan
identifiera och matcha din sökprofil mot bara en
artikel även om artikeln finns mitt på en komplex
sida som till exempel aftonbladet.se. Den kan känna av början och slutet på en artikel mitt på en lång
webbsida som har många andra artiklar.
•
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Din agent rapporterar

Vad levereras då till dig som kund och hur levereras det?
Det webbspindeln tar med sig hem är en fullständig länk
till den plats där originalartikeln finns tillsammans med
artikelns rubrik samt ett eller två citat från artikeln.
Det finns flera sätt att få denna information levererad till sig. Det kan ske via din inbox, ditt konto hos
NewsMachine, via en eller flera e-post per dag eller till
din mobiltelefon i form av sms eller rss. Du kan också
få materialet levererat direkt till din webbplats – NewsMachine Public – eller intranät – NewsMachine Intranet.
Publiceringen av nytt material kan antingen skötas automatiskt eller manuellt. Automatiskt innebär att samtliga
nyheter som påträffas publiceras automatiskt på önskad
webbplats eller intranät. Vid manuell kontroll bestämmer agentens administratör, den som ansvarar för och
sköter kontot, vilka artiklar som ska publiceras.
Resultatet kan också spridas vidare med hjälp av epost. Varje enskild artikel kan alltid med en enkel manöver vidarebefordras till önskad mottagare med hjälp av
funktionen Sänd till vän. Företag kan också använda sig
av tjänsten MultiMail™. MultiMail™ ger dig möjlighet
att lägga upp mottagare och grupper av mottagare i epostlistor. Mottagarna kan då automatiskt få sökresultat
sända till sig, till exempel en gång per dag eller en gång
i veckan.

@

@
@

@

@

@

@

@

Materialet levereras
till dig via:
• Inboxen hos
NewsMachine
• E-post
• Mobiltelefon
• Webbplats
• Intranät
• Multimail

Support – Betalversionen av NewsMachine innehåller även support för att hjälpa dig skapa bra
bevakning, kluriga agenter och att anpassa och utveckla tjänsten efter dina behov.
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Analys och bearbetning

Det finns ytterligare ett par funktioner som NewsMachines
tjänst erbjuder. Dels kan du skapa statistik över de träffar du får (Analysera > Skapa statistik) med dina agenter,
dels kan du lätt organisera träffarna i pressklippboken
(Pressklipp).

Medieanalys
Funktionen går ut på att statistik skapas över de träffar
du har fått. Om du till exempel skulle vilja se vilket företag, företaget Gul eller företaget Grön, som det skrivs
mest om i media under en viss period, kan du be verktyget medieanalys att automatiskt räkna ut detta och även
upprätta diagram över siffrorna. Tjänsten erbjuder också
möjlighet att exportera uppgifterna till Word eller Excel
för vidare bearbetning. Du kan också i anslutning till det
statistiska materialet kommentera träffarna som en början till en mer djupgående analys.

Organisera pressklipp
Som hjälp för att hålla ordning på mer eller mindre viktiga träffar finns verktyget organisera pressklipp. Verktyget ger dig möjlighet att med mappar organisera och
strukturera de träffar du anser relevanta och vill spara
på. Här kan du också göra vissa egna kommentarer i anslutning till pressklippen samt med sökfunktionen söka
specifik information bland pressklippen.

Egen medialista

viss kategori, från ett visst land eller vara skrivna på ett
visst språk. Du kan också föreslå källor till NewsMachine som du tycker borde finnas med.

Omvärldsbevakning – mer än bara nyheter!
Vi på NewsMachine anser att omvärldsbevakning med
NewsMachine har flera stora tillämpningsområden. Med
hjälp av produkten SiteAgent bevakar du inte bara mediala källor, utan kan även bevaka specifika webbplatser.
På detta sätt kan du till exempel bevaka konkurrenternas
webbplatser och få rapporter när de lägger ut ny information på sin webbplats. En rektyteringskonsult kan använda SiteAgent™ för att få rapportering när det läggs ut
nya platsannonser på sina prospekts webbplatser. Med
SiteAgent kan du till exempel också bevaka:

Det är bara din egen
kreativitet som begränsar
vad du kan bevaka.

• Bloggar
• Produktsidor
• Pressrum
• Diskussionsgrupper
• Myndighetssidor
• Protokoll och andra dokument
• Resultatlistor
Det är bara din egen kreativitet som sätter stopp för vad
du kan bevaka. Tala gärna med oss så kan vi berätta mer
om möjligheterna.

En annan värdefull funktion är att du kan vara delaktig
i valet av de källor som ska bevakas. Du kan bland annat välja bland de källor som redan finns upplagda hos
NewsMachine. Du kan önska att källorna ska vara ur en
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NewsMachines sökteknologi
Vi har tidigare beskrivit hur en sökagent fungerar, att
agenten ständigt spindlar Internet efter dokument som
stämmer överens med de sökvillkor du ställt upp. Olika
sökmotorer är dock programmerade på olika sätt, och de
är mer eller mindre kraftfulla och kapabla.

Sök med logikens hjälp

Det just nu mest använda sättet att söka med, och som är
det system med vilket du lägger upp dina agenter på hos
NewsMachine, bygger på så kallas boolesk sökteknik. Grunden till denna sökteknik är gammal. Redan 1854, långt
innan det fanns några datorer formulerade George Boole
sina logiska regler. Syftet och Booles förhoppningar var
att kunna använda detta regelverk för att föra precisa logikska resonemang. Booles logik kom till ny användning
när datorerna utvecklades och började programmeras.
Numera är de till stor hjälp när man ska söka information
i gigantiska informationsmängder som till exempel på Internet. Söktekniken går ut på att du med hjälp av de tre
operatorerna and, or och not skriver söksträngar byggda
på Booles logiska regler och villkor. Många har hört talas
om dessa principer men har aldrig tillämpat dem. Olika
studier visar att minde än 1 % av alla som söker på internet använder sig av Booles princip, och vår erfarenhet är
att förvirringen är stor om hur de här egentligen mycket
enkla logiska reglerna fungerar. Men lugn, det är lättare
än du tror att lära sig och du kommer snabbt bli en mästare på dessa regler. Vissa av våra användare har rapporterat att deras sociala status har ökat, att de har fått en
snyggare firmabil och att de har sänkt sitt golfhandikapp
efter att de har lärt sig mer om boolesk sökning. Har du
läst så här långt är du på god väg!

Boolesk sökteknik
Att behärska söktekniker är mycket viktigt, dels för att
kunna utnyttja NewsMachines tjänst så effektivt som
möjligt dels för att det är mycket svårt att få relevanta
träffar på dina sökningar om du inte använder dig av en
genomtänkt sökteknik. Knepet är att kunna formulera
en sökfråga som både är tillräckligt specifik för att filtrera bort onödig information och samtidigt tillräckligt
allmän så att du inte missar relevant information.
Den booleska tekniken kan vid första anblicken verka
skrämmande invecklad men principen är inte så svår.
Vi ska nu med hjälp av text och bild försöka förklara
grunden i boolesk sökteknik. Den grå rutan som visas
nedan är tänkt att representera Internet och den information som är sökbar där. De olika formerna representerar de dokument, som finns på Internet och som så
innehåller vardera ett visst sökord. Om formerna överlappar varandra visar det på att dokumenten innehåller
flera av sökorden.

TIPS!
Innan du börjar söka, upprätta en lista med nyckelord.
Ska du söka information om
halsband t ex ska du tänka på
att halsband även kan kallas
halssmycke, halsprydnad,
collier, koljé eller bara kedja.
Använd synonymordbok.

Dokument innehållande
specifika sökord

Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
flera sökord
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Nedan ser du ett exempel. Bilden visar dokument
som innehåller orden kamel och Afrika. Vissa dokument,
den gula formen, innehåller endast ordet kamel. Vissa
dokument innehåller endast ordet Afrika, den röda formen och vissa dokument innehåller både ordet kamel
och Afrika och representeras av den gul-och-rödrandiga
formen.
Dokument innehållande
ordet kamel

Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
ordet Afrika

Dokument innehållande
både kamel och Afrika

Operatorerna and, or och not

Sökoperatorn and är begränsande. Om du kombinerar
två sökord med and betyder det att båda sökorden måste finnas i dokumentet. Operatorn or utvidgar istället
din sökning. Genom att binda ihop två sökord med or
kommer du att få träffar på dokument som innehåller
det ena sökordet, eller det andra sökordet, eller båda
sökorden. Operatorn not innebär att du helt utesluter
träffar från dokument som innehåller ett sökord.

Att använda and

Att använda ordet and i din sökning är ett sätt att begränsa din sökning då du ber agenten söka upp dokument som endast innehåller båda sökorden du angett.
Nedan ser du ett exempel. Söker du dokument som
endast innehåller ordet kamel kommer sökmotorn att
hitta de dokument som representeras av kamelformen.
Du kommer då att få en mängd dokument som handlar
om kameler, vad de äter, hur de lever, var de lever etcetera. Använder du sökordet Afrika kommer du istället få
Dokument innehållande
ordet kamel

Sökbar information
på Internet

Vi ska i det kommande kapitlet förklara hur du använder dig av operatorerna and, or och not samt hur du använder dig av parenteser och så kallad trunkering. Vissa
söksystem i Sverige använder de svenska operatorerna
och, eller och inte. NewsMachine använder dock de
engelska and, or och not för alla språk.

Söksträng: kamel
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Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
ordet Afrika

Att använda or

Att använda or i sökningen fungerar tvärt om mot and
och utvidgar istället din sökning. Den gör att du kommer att få dokument som innehåller antingen dokument
med ordet kamel eller dokument som innehåller ordet
Afrika eller dokument med båda orden. Se nedan.
Sökbar information
på Internet

Söksträng: Afrika

Dokument innehållande
antingen ordet Afrika eller
kamel eller både och.

dokument representerade av Afrikaformen.
Genom att använda söksträngen kamel and Afrika avgränsar du av din sökning genom att endast få dokument
som innehåller både ordet kamel och Afrika. Sökmotorn
utelämnar då de dokument som endast innehåller kamel
eller endast Afrika.

Söksträng: kamel or Afrika

Sökbar information
på Internet

or-kommandot är lämpligt att använda vid termer
som kan stavas på flera olika sätt eller som lätt felstavas.
Du skriver då i din söksträng till exempel Chanukah or
Hanukkah, colour or color eller favor or favour. Du undviker då att missa dokument på grund av varierande stavning av samma ord.

Att använda not
Söksträng: kamel and Afrika
Dokument innehållande
både kamel och Afrika
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Ord som används med operatorn not brukar även kallas
stoppord och agerar uteslutande. I det här fallet kanske
du önskar hitta dokument om kameler men inte om just
kameler i Afrika. Du använder dig då av not och skriver
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kamel not Afrika och resultatet kommer att bli som på
bilden nedan. Villkoret är att ordet som står efter not
alltid utesluts. Hade vi skrivit Afrika not kamel hade resultatet därmed blivit att vi fått alla dokument om Afrika förutom de där ordet kamel förekommer.
Dokument innehållande
ordet kamel inte Afrika

Sökbar information
på Internet

Söksträng: kamel not Afrika

Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
ordet Afrika inte kamel

Att använda parenteser

Ett sätt att underlätta för sökmotorn att förstå vad vi
menar med vår söksträng är att använda parenteser. Liksom vid matematiska uträkningar används parenteser
för att få sökmotorn att förstå hur dina sökord inbördes
ska behandlas. Parenteser blir aktuella om du önskar
använda både and, or, eller not i din sökning. De sökord och operatorer som skrivs inom parentes behandlas
av datorn alltid på ett konsekvent sätt. Parentesen kan
också användas för att få datorn att förstå att en del av
söksträngen bildar en enhet.
Exempel – Parantes
Om du vill söka dokument som handlar om kameler
och Afrika eller pyramider och Afrika och skriver söksträngen Afrika and pyramid or kamel så kommer du inte
att få de dokument du hoppas på. NewsMachine liksom
de flesta sökmotorer behandlar alltid alla and/or-kommandon på ett systematiskt sätt. Skulle du skriva in
söksträngen som den ovan skulle du erhålla dokument
som innehåller ordet Afrika och pyramid eller bara ordet kamel . På nästa sida illustreras problematiken.
På nästa sida har vi har illustrerat hur som NewsMachine tolkar vår söksträng Afrika and pyramid or kamel. Först hittas de dokument som innehåller Afrika och
pyramid, den röda delen. Med då vi även angav or kamel
på slutet av sökträngen så letar sökmotorn också upp
alla dokument som innehåller ordet kamel, den gula delen.

Sökord inom
parantes behandlas
alltid konsekvent.

Enligt konventionerna
så tolkas ett uttryck
utan paranteser, på
följande sätt:
A OR B AND C
tolkas som:
((A OR B) AND C)

Söksträng: Afrika not kamel
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Dokument innehållande
ordet Afrika och pyramid

Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
ordet pyramid och Afrika

Sökbar information
på Internet

Dokument innehållande
både kamel och Afrika och
pyramid

Dokument innehållande
både kamel och Afrika och
pyramid

Dokument innehållande
ordet kamel och Afrika

Dokument innehållande
ordet kamel

Söksträng: Afrika and pyramid or kamel

Den typ av diagram som
visas på denna sida kallas
för ”Venn diagram”. Dessa
uppfanns av John Venn
(1834-1923) som var en
brittisk filosof och matematiker. Han introducerade Venn diagrammet
i boken Symbolic Logic
som publicerades 1881.
Han valdes in till the
Royal Society 1883.
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I det här exemplet vill vi ha är dokument som innehåller kamel och Afrika eller pyramid och Afrika. Lösningen på vårt problem är att använda oss av parentes för
att få datorn att förstå hur vi vill att den ska tolka vår
kombination or och and på det sätt vi önskar. Vi skriver söksträngen: Afrika and (pyramid or kamel). NewsMachine kommer då att tolka söksträngen som resultatet på bilden på sidan mitt emot. Den kommer att
generera träffar som innehåller antingen orden pyramid
och Afrika, den röda delen, eller som innehåller kamel
och Afrika, den gula delen. Vissa dokument kommer
naturligtvis innehålla alla tre orden, den randiga delen.
Vid söksträngar som bara använder samma operator
behövs inga paranteser t.ex. nytta and nöje and NewsMachine eller fågel or fisk or mittimellan. Vi rekomenderar dock att du använder paranterser om du är osäker.

Söksträng: Afrika and (pyramid or kamel)

Frassökning

Genom att använda citationstecken i din sökning kan
den göra frassökningar. Om du till exempel söker efter
en speciell person, Gunnar Nordahl, kan det ibland skapa problem. Många sökmotorer tolkar två separata ord
automatiskt ibland med ett and mellan, och ibland med
ett or mellan. Du kommer troligen att få träffar på Gunnar Nordahl men du kommer också att få träffar på dokument som till exempel innehåller Gunnar Myrdal och
Lennart Nordahl. Genom att använda citationstecken
och skriva ”Gunnar Nordahl” talar du om för sökmotorn
att du önskar att det två orden ska behandlas tillsammans som ett ord.

”
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Trunkering

Ytterligare en hjälp i sökningen är trunkering. Trunkering är mycket användbart då du inte är helt säker på hur
ett ord stavas, eller då du använder dig av ett sökord som
kan böjas på många olika sätt. Söker du på ordet kungens
så kommer vanligtvis sökmotorn utesluta de dokument
som endast har grundformen kung representerad. Trunkeringen som oftast anges med tangentbordets stjärna
* kan förlänga ett ord med en eller flera tecken. Det är
dock bra att tänka efter en extra gång då du använder
trunkering då du också kan få många oönskade träffar.

Maskering

Som sagt kan trunkering ibland vara något oprecist att
använda. Du kan då använda dig av maskering. Maskera ett ord gör du med hjälp av frågetecknet och det är
användbart när du är osäker på hur ett ord stavas. Ett
frågetecknet i ett sökuttryck matchar en bokstav eller
symbol. Skillnaden mellan trunkering och maskering
är att varje förekomst av ett frågetecken (maskering) i
ett sökord matchar ett tecken (bokstav eller symbol),
medans en trunkeringsstjärna ersätter obestämt antal
tecken.

?

Exempel – Maskering
Mat?ias ger träff på både Mathias och Mattias.
Exempel – Trunkering

TIPS!
Tänk på att det ibland
kan vara mer effektivt
att använda sig av
operatorn or istället
för trunkering.

Högertrunkering: kung* ger träff på alla ord som börjar med kung; kungen, kungens, kungar, kungarnas
men även kungapalats, kungakrona etc.
Vänstertrunkering: *analys ger träff på alla ord som
slutar med analys, omvärldsanalys, branschanalys,
marknadsanalys, målgruppsanalys etc.

Exempel – Begränsad trunkering
Ibland kan det vara bra att använda trunkering mitt i
ett ord. Högertrunkering: föräldraförsäkr* ger träff på
ord som föräldraförsäkring, föräldraförsäkringen, men
även föräldraförsäkrade, föräldraförsäkrades etc.
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Lind??ist ger träff på Lindkvist, Lindqvist och
Lindquist.

Versaler och gemener

Ska man i sin sökning använda sig av stora eller små bokstäver, versaler eller gemener? Allmänt är det så att sökningar med gemener har högre acceptans än versaler.
Söker du med gemener får du träffar på dokument som
innehåller sökordet skrivet i både gemener och versaler.
Skriver du ordet i versaler kommer dina träffar endast
att innehålla dokument då sökordet står i versaler. Likaså kommer du, om du skriver första bokstaven med versaler, endast få dokument där första bokstaven är stor.
Vid sökningar på namn kan det dock vara ett sätt att
avgränsa sökningen. Söker du efter en person vid namn
Björn kan det till exempel vara en idé att skriva björn
med stor bokstav i början för att rensa bort de dokument som handlar om björnar.

Aa
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Exempel – Versaler och gemener
Tabellen visar hur sökmotorn hanterar olika sätt att
skriva August Strindberg.

Sökord

Texten i dokumentet Ger träff

		

august strindberg

august strindberg

august strindberg

August Strindberg

august strindberg

AugUSt sTRinDberg

August Strindberg

august strindberg

August Strindberg

August Strindberg

August Strindberg

AugUSt sTRinDberg

AUGUST STRINDBERG

August Strindberg

AUGUST STRINDBERG

AUGUST STRINDBERG

Ja

Nej

Var i dokumentet ska agenten leta?

Med hjälp av operatorn scope (svensk översättning:
räckvidd, vidd, omfattning, omfång) kan du be NewsMachine att endast söka i vissa delar av textdokumentet. Till exempel kanske du vet att ordet spektakel ingår
i rubriken på en speciell artikel. Du kan då använda dig
av söksträngen ({scope=title} spektakel). Denna sökning kommer endast att ge dig träffar där ordet spektakel ingår i rubriken. Övriga möjliga inställningar av
räckvidsvariabeln är ingress, title_ingress, sentence och
document.
INGRESS ordet/orden du
angivit ska finnas med i
dokumentets ingress

TITLE ordet/orden du angivit
ska finnas med i dokumentets
rubrik

SENTENCE orden du angivit ska
finnas med i samma mening

DOCUMENT ordet/orden du
angivit ska finnas med någonstans i dokumentet
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Du kan naturligtvis kombinera scopefunktionen med
andra funktioner hos NewsMachine. Sentence fungerar
som en närhetsoperator. Använder du scentence kan du
t.ex. ange att du önskar att två sökord ska förekomma i
samma mening. Det är en fördel på så vis att om två ord
förekommer i samma mening så är det större chans att
de betydelsemässigt också är nära relaterade till varandra än om de endast förekommer i samma dokument.
En tumregel är också att ju tidigare i ett dokument ett
ord förekommer desto större chans är det att dokumentet handlar om det.
Exempel – Scope
Du ska söka efter dokument med ordet omvärlds–
bevakning eller omvärldsanalys i titeln.
Söksträngen: ({scope=title} omvärldsbevakning or
omvärldsanalys)
Du ska söka efter dokument med ordet digital
och agent i dokumentets ingress för att hoppas
få artiklar om digital omvärldsbevakning.
Söksträngen: ({scope=ingress} digital* and agent*)
Du ska söka efter dokument med ord som börjar med omvärld i titeln eller i ingressen.
Söksträngen: ({scope=title_ingress} omvärld* )
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Du ska söka efter dokument där du vill att ordet
automatiserade och agent ska förekomma i samma
mening.
Söksträngen: ({scope=sentence} agent* and automat*)

Branschen för omvärldsbevakning
är inte vad den brukar vara. De
traditionella pressklippstjänsterna
får känna på allt hårdare konkurrens från de digitala nyhetsagenterna. Antalet som vill vara med och
slåss om kunderna blir fler och fler.
Skillnaden mellan de olika agenternas kapacitet är dock märkbara.

skillnader i resultaten även om saDet kan tyckas att då nyhetsagenmtliga agentern spårat upp nyheten. terna är helt automatiserade borde
De olika agenterna har träffat på den agent som är bäst på att hitta en
nyheten i olika många medier. Det nyhet också vara bäst på att hitta alla
kan tyckas oväsentligt hur många olika nyheter. Så är dock inte fallet.
träffar agenterna gene-rerar på en De olika agenterna är olika prickoch av samma nyhet. Dubbletterna säkra med olika sökprofiler. Ingen
indikerar dock på hur stor ge- nyhetsagent är bäst på allt.
nomslagskraft nyheten haft och
vilken geografisk spridning den fått. Inte anpassad för webb
Bäst på detta var NewsMachines Affärsdata är det företag som i flera
- Omvärldsbevakning är en mark- som hittade nyheten i flesta olika
tester tog jumboplatsen. Affärsdata
nad som är under snabb tillväxt. källor.
är dock primärt inget webbevakDen består av etablerade aktörer,
ningsföretag utan erbju-der tjänsten
upp-stickare samt de traditionella
News Machine snabbast
som en del sitt totala tjänsterbjupressklippsföretagen. Vi jobbar alla
I testen har vi också följt ett TT- dande.
egentligen med samma sak på en
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Bohuslänningens sajt klockan 16.00. ningsföretag utan vi har det som en
För att sedan göra urvalet överskådNyheten hittades som mest på 19 tjänst i vårt totala erbjudande. I den
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Att skapa MediaAgenter
Egna anteckningar

Du vet nu principen bakom boolesk sökning vilket också
är den grundval, på vilken NewsMachines tjänst är uppbyggd. Vi ska nu försöka översätta dessa grundsatser till
NewsMachines användargränssnitt, och guida dig hur
du lägger upp din första agent. Senare i boken följer ett
antal praktiska exempel.

Skapa ett konto, köp eller prova på

Det första steget du måste göra är att skaffa dig ett
agentkonto hos NewsMachine. För att göra detta går
du in på: www.newsmachine.se > testa & köp och beställer.
Vill du kan du börja med att testa tjänsten innan du bestämmer dig. Du kan då välja mellan två olika alternativ, NewsMachine Deluxe™ eller NewsMachine Free™.
NewsMachine Deluxe™ är ett fullvärdigt konto där du
kan göra allt det du kan göra med din betalda agent.
Testperioden är dock endast tio dagar. NewsMachine
Free™ har obegränsad livslängd men med betydligt begränsade möjligheter jämfört med Deluxe.

Skapa en agent

Logga in på ditt konto genom att skriva in e-postadress
och lösenord. Du kommer automatiskt direkt in i din
inbox och kan se de senast genererade träffarna.
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Det finns två olika typer av agenter hos NewsMachine. Du
kan antingen skapa agenter som bevakar mediala källor,
MediaAgent™ eller så kan du skapa agenter som bevakar
speciella webbplatser, SiteAgent™. Vi ska börja med att
gå genom hur du skapar och ställer in en MediaAgent™.
När du loggat in går du in på Agenter > Skapa
MediaAgent. Den sida du möter ser ut som nedan.

liga källor som finns hos NewsMachine. Önskar du endast bevaka specefika källor eller endast få träffar på ett
speciellt språk kan du gå in på alternativet Skapa/Ändra
medielista.

3 Under Agentens sökprofil finns det följande tre
  
boxar. Det är de här tre boxarna som tillsammans skapar
din söksträng.

För att se vilka källor
du kan bevaka hos
NewsMachine gå till
Machine > Källor >
Våra källor.

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

2

1
3

OR-box

4
5

6
4

1 Här anger du allmänna uppgifter om din agent. Ge
  
agenten ett beskrivande namn och klicka i om agenten
är en personlig agent (private) eller om det är en agent
som ska delas med andra i en arbetsgrupp (shared).
2 Här väljer du vilka källor du vill att agenten ska leta
  
i. Klickar du för standard kommer agenten bevaka samt-
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kamel* OR
djurskötare OR
ökendjur

Alla dessa ord

Afrika AND
pyramid

Här finns ett
osynligt AND

Inte något av dessa ord

kameliadamen
„
„
mitt Afrika
dromedar

AND-box Här finns ett
osynligt NOT

NOT-box

Or-boxen: de ord du skriver in i denna ruta här har automatiskt operatorn or mellan sig. Du behöver således
inte skriva ut or utan det finns där ändå. Dyker ett eller
flera av orden i denna ruta upp i ett dokument genererar
det en träff (tänk på Kamel-och-Afrika-bilden). För varje
nytt sökord tar du ny rad.
Mellan or-boxen och and-boxen finns ett osynligt and.
And-boxen: orden i denna ruta avgränsar din sökning.
Samtliga ord i denna ruta måste finnas med i dokumentet för att det ska bli träff. Skriver du (or följt av sökorden och avslutas med ) anger du att det räcker med ett
av orden i dokumentet för att det ska bli en träff. Mellan
and-boxen och not-boxen finns ett osynligt not.

43

Egentligen borde vi skriva
sökomfattning eller SCOPE
istället för dokumentet
eftersom vi matchar på
den sökomfattning som
är specificerad. Skriver
du serier i OR-boxen och
mumin i NOT-boxen och
specificerar sökomfattning
till meingsvis så måste
båda orf förekomma i
samma mening för att etn
träf ska stoppas.

Not-boxen eller Stoppordsboxen: Detta är boxen där du
skriver in stopporden, de ord som föregås av not. Du
behöver inte skriva ut ordet not. Finns något av orden
som står i denna box med i dokumentet kommer det
inte att generas någon träff.

4 När du fyllt i alla uppgifter i den övre delen av
  
Agenten ska du bekräfta dina uppgifter. Du har då tre
alternativ, Avbryt, Sök och Spara eller Spara. Väljer du Avbryt kommer uppgifterna inte att sparas och om det är
en ny agent kommer den i så fall inte att börja arbeta.
Trycker du på Sök & Spara aktiverar du agenten och ber
den göra en historisk sökning. En sökning utförs utifrån
din sökprofil så långt tillbaka som det finns material.
Väljer du att trycka på Spara aktiverar du agenten men
den kommer inte att genomföra någon sökning bakåt i
tiden utan börjar söka från aktiveringstillfället och framåt i tiden.
5 I fältet Anteckningar kan du skriva in kommentarer
  
för ditt eget komihåg. Till exempel vilka ändringar du
gör i agenten. Delar du agenten med flera användare är
det extra viktigt att anteckna de ändringar var och en
gör. Det som skrivs i detta fält påverkar inte sökningen.

Privat
Automatiskt
Manuellt
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6 Här ställer du in finjusteringar till din agent.
  
Under Publicera: Privat innebär att materialet endast
sänds till dig som administratör (den som ansvarar för
och sköter kontot hos NewsMachine). Automatiskt
innebär det att träffarna automatiskt laddas upp på företagets webbplats eller intranät. Alternativen här är således endast intressanta om du har tjänsten P ublic™ eller
Intranet™ (se under Din agent rapporterar och Intranät till
alla).

Realtids-alert: Här kan du välja om du vill bli aviserad så
fort en ny träff har påträffats. Du kan också välja i vilket format du vill att rapporten ska vara. Då html är det
format som används för att visa webbsidor i webbläsare krävs det att din e-postprogram kan ta emot och
visa detta format. Väljer du html-format kommer du till
utseendet att få en mer avancerad rapport. Har du ett
e-postprogram som inte klarar av att visa html-format
väljer du att visa som text. Då levereras ett enkelt textformaterat e-postmeddelande.
Valet per mottagare är aktuellt om du vill att alla motagare ska få rapporter i olika de standardformat som är
förvalda för dem. Det innebär att man kan ställa i vilket
format var och en ska få sina rapporter.
Alert-period: Här väljer du hur ofta du vill att dina realtids-alerts ska sändas. Du kan välja När det händer eller
att träffarna fördröjs och sammlas i 5, 10, 15 eller 30 minuter innan de sänds. Om du till exempel har valt När
det händer får du träffarna direkt, men det kan innebära
många mejl. Kort fördröjning kan mycket viktigt ibland,
men 22 aviseringar innehållande samma information
kan bli för mycket ibland. Så kan det bli när till exempel
en nyhetsbyrå sänder ut en artikel. Du kan då istället
be agenten vänta en stund och samla ihop och gruppera
träffarna och sända dig flera träffar i samma mejl, med
till exempel 30 minuters fördröjning.
Sökomfattning: Denna meny motsvarar funktionen scope
som presenterades i kapitlet NewsMachines sökteknologi. Skillnaden är här att det alternativ du väljer gäller
för hela sökprofilen och inte bara för ett speciellt ord.
Väljer du Titeln kommer agenten således endast söka i
dokumentens rubriker och efter rubriker som stämmer

Nej
Ja (per mottagere)
Ja (HTML mejl)
Ja (Text mejl)
Ja (SMS)

TIPS!
Om du använder Microsoft
Outlook 2003 så fungerar
realtidsalers i text format
mycket bra tillsammans
med funktionen ”Visa
skrivbordsavisering för ny
e-post”.

När det händer
Samla i 5 minuter
Samla i 10 minuter
Samla i 15 minuter
Samla i 30 minuter

Hela dokumentet
Meningsvis
Ingressen
Titeln
Titel och ingress
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Inkludera listor
Exkludera listor

överens med den sökprofil du lagt upp. Det vanligaste
alternativet är att välja Hela dokumentet. Vill du kan du
alltid välja att använda scope i skriven form inne i sökordsrutorna på det sätt vi förklarade i avsnittet Boolesk
sökteknik.
Börslistor: Denna funktion är till för att ta bort träffar
från börslistor. Om till exempel en företag omnämns i
ett dokument med hög andel redovisade siffror kan du
i menyn om du väljer exkludera listor välja att dessa träffar inte plockas upp. Väljer du således inkludera listor tas
dessa träffar med.

Mina Agenter

Under Agenter > Mina agenter har du en överblick över samtliga agenter. Här kan du se allmän information om dem.
Du kan se om en agent är aktiv eller inaktiv. Väljer du
att inaktivera din agent, kommer den att ta en paus i
sökandet efter matchande dokument. Genom ett enkelt
klick kan du inaktivera en agent eller välja att den åter
ska bli aktiv.

välja prenumerera. Du kan när du valt detta ändra och
göra en egen version av (personifiera) dessa agenter.
Personlig agent är agenter du för eget bruk har lagt
upp. Delad agent kan vara av två slag. Antingen är det
en agent du delar med andra och som du inte har administratörsrätt till, det vill säga du kan se resultatet från
agenten men har inte rätt att göra ändringar i den. Eller så kan du ha en delad agent där du är den som har
administratörsrätt och kan ändra agenten medan andra
tar del av resultatet från agenten. Blanda inte ihop detta
med att få rapporter vilket vi förklarar närmare senare.

Håll mig inloggad

Håll mig inloggad om
jag inte loggar ut

För att slippa logga in varje gång du besöker NewsMachine klickar du för boxen Håll mig inloggad om jag inte loggar
ut som finns direkt under inloggningsuppgifterna. Du
är då oavbrutet inloggad på ditt NewsMachine-konto så
länge du inte aktivt loggar ut. Detta även om du stänger
ner webbläsaren. När du nästa gång skriver in www.
newsmachine.se kommer du direkt in i din inbox utan
att behöva ange inloggningsuppgifter.

Skapa genväg på skrivbordet

Överblick på agenter där du kan se allmän information om dem

Du kan också se om en agent är allmän, personlig eller
delad. Allmänna agenter är agenter som NewsMachines
redaktion tillhandahåller. Du aktiverar dem genom att
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Ännu enklare gör du det för dig om du skapar en genväg
direkt in till inboxen från till exempel datorns skrivbord. När du är inloggad ställer du muspekaren på den
lilla ikon som föregår adressen i adressfältet. I Explorer
finns vanligtvis Explorers ikon. Håll sedan musknappen nedtryckt, dra ikonen ut på skrivbordet och släpp.
Nästa gång du dubbelklickar på ikonen kommer du att
komma direkt in i din inbox hos NewsMachine.
Om genvägen inte direkt skapas (sidan öppnas inte
upp i webbläsaren när du dubbelklickar på ikonen) högerklicka på ikonen och välj alternativet Skapa genväg.
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Bevaka webbplatser med
SiteAgent™
Att skapa en SiteAgent™ skiljer sig inte mycket från att
skapa en MedieAgent™. SiteAgenten skiljer sig från
MediaAgenten såtillvida att den endast söker av den specifika webbplats som du anger. Beroende på vilken typ
av agent du valt kommer agenten att spindla olika djupt
ned i webbplatsens hierarki. Har du till exempel en MiniAgent kommer sökningen endast att ske på en nivå, det
vill säga endast den adress du anger. Har du däremot en
LargeAgent kommer den att spindla fyra nivåer ner från
den adress du anger (För mer information om de olika
alternativen, ta kontakt med NewsMachines support).

Skapa en SiteAgent

http://www.newsmachine.se

1

2
3
4

5

1 Agentegenskaper: Liksom för MediaAgenten börjar du

med att ställa in några allmänna uppgifter om agenten.
Börja med att namnge SiteAgenten.

3

Sajt: Här anger du adressen för den webbplats du vill
ska bevakas, till exempel http://www.newsmachine.se.

Agenttyp: Här kan du se om agenten är din privata eller
om du delar den med någon.

Principen är densamma som för MediaAgenter (se sid
41). Skillnaden är här att skriver du ingenting i rutorna
kommer du få en rapport så fort något nytt läggs ut på
den aktuella webbplatsen du bevakar.
  
3 Spara eller Avbryt: För SiteAgenten kan du inte söka
bakåt i tiden. Du väljer endast om du vill aktivera eller
avbryta agenten. Avbryter du försvinner inställningarna
du gjort.

2 Agentens sökprofil: Under Agentens sökprofil finns det
tre rutor. Det är dessa tre rutor som tillsammans skapar
din söksträng.

4 Anteckningar: I fältet anteckningar kan du skriva in
kommentarer för ditt eget komihåg. Till exempel vilka
ändringar du gör i agenten. Delar du agenten med flera

Övervaka: Här anger du hur många nivåer du önskar att
agenten ska spindla. Denna funktion är kopplad till vilken sorts SiteAgent du har beställt (t ex. Mini, Small, Medium etc., för mer information kontakta NewsMachines
support).

48

49

användare är det extra viktigt att anteckna de ändringar
var och en gör. Det som skrivs i detta fält påverkar inte
sökningen.
Privat
Automatiskt
Manuellt

5 Under Inställningar. Publicera: Privat innebär att träf  
farna endast sänds till dig som administratör. Automatiskt innebär att träffarna automatiskt laddas upp på
företagets webbplats eller intranät. Alternativen här är
således endast intressanta om du har tjänsten Public eller Intranet.

Nej
Ja (per mottagere)
Ja (HTML mejl)
Ja (Text mejl)
Ja (SMS)

Realtids-alert: Här kan du välja om du vill bli aviserad så
fort en ny träff har påträffats. Du kan också välja i vilket format du vill att rapporten ska vara. Då html är det
format som används för att visa webbsidor i webbläsare
krävs det att din e-postprogram kan ta mot och visa detta
format. Väljer du html-format kommer du till utseende
att få en mer avancerad rapport. Har du ett e-postprogram som inte klarar av att visa html-format väljer du
att visa som text. Då levereras ett enkelt textformaterat
e-postmeddelande. Per mottagare är endast aktuellt om
du har en delad agent. Då innebär den inställningen att
var och en som är med och delar agenten själva får bestämma i vilket format de önskar få sina rapporter.

När det händer
Samla i 5 minuter
Samla i 10 minuter
Samla i 15 minuter
Samla i 30 minuter
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Alert-period: Här väljer du hur ofta du vill att dina realtids-alerts ska sändas. Du kan välja När det händer eller
att träffarna fördröjs och sammlas i 5, 10, 15 eller 30 minuter innan de sänds. Om du till exempel har valt När
det händer får du träffarna direkt, men det kan innebära
många mejl. Kort fördröjning kan mycket viktigt ibland,
men 22 larmmejl innehållande samma information kan
bli för mycket ibland. Så kan det bli när till exempel en

webbplats uppdateras ofta. Du kan då istället be agenten vänta en stund och samla ihop och gruppera träffarna och sända dig flera träffar i samma mail, med till
exempel 30 minuters fördröjning.
Sökomfattning: Denna meny motsvarar funktionen scope
som presenterades i kapitlet Boolesk sökteknik. Skillnaden är här att det alternativ du väljer gäller för hela
sökprofilen och inte bara för ett speciellt ord. Väljer du
Titeln kommer agenten således endast söka i dokumentens rubriker och efter rubriker som stämmer överens
med den sökprofil du lagt upp. Det vanligaste alternativet är att välja Hela dokumentet. Vill du kan du alltid välja
att använda scope i skriven form inne i sökordsrutorna
på det sätt vi förklarade i avsnittet om boolesk sökteknik.
Frekvens: Här väljer du hur ofta du vill att webbplatsen
du bevakar ska besökas för att se om någon förändring
har skett.
Första sökningen: Väljer du alternativet Skapa träffar börjar
SiteAgenten med att visa vad den hittar (skapar träffar i
din inbox) vid sitt första besök på den aktuella webbplatsen. Den visar då enbart vad den hittar som stämmer
överens med din sökprofil vid aktiveringstillfället.

Hela dokumentet
Meningsvis
Ingressen
Titeln
Titel och ingress

Från: En gång per dag
till: Varje 2 1/2 minut

Skapa träffar
Ignorera träffar

Inkludera listor
Exkludera listor

Börslistor: Denna funktion är till för att ta bort träffar
från börslistor. Om till exempel ett företag omnämns i
ett dokument med hög andel redovisade siffror kan du,
om du väljer exkludera listor, välja att dessa träffar inte
plockas upp. Väljer du således inkludera listor tas dessa
träffar med.
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Receptbok för agenter
Vi har nu kommit till ett avsnitt som vi valt kalla Receptbok för Agenter. Tänk dig att du är i stånd att tillaga
en agent. Du har lärt dig grunderna i matlagningkonsten (söktekniken hos NewsMachine) och du har valt
vilken sorts måltid du ska tillaga, låt säga en viltmåltid
(bevakning av en av dina konkurrenter). Du har kanske
till och med tagit fram en del ingredienser du tänker ha i
(skrivit en lista på sökord & sökuttryck). För att det du
tillagar ska bli gott måste du också behärska mer exakt
vilka och hur mycket av ingredienserna du ska ha, samt
på vilket sätt och hur länge de ska tillagas.
Det kan i början vara skönt att ha ett recept att luta sig
mot som mer ingående förklarar hur det kan gå till. Det
är nämligen inte alltid så enkelt som det verkar. Att bre
en smörgås är ungefär som att bevaka ett unikt företagsnamn, det är inte så svårt. Det finns dock mycket svårare
exempel. Har du till exempel tänkt på att blöjtillverkarna
Libero har ett varumärkesnamn som även stämmer in på
termen för försvarsspelare i fotboll och volleyboll, eller
att det finns en italiensk biskop vid namn Libero Tresoldi.
Det är i stort sett omöjligt även för den ambitiöse att
vid första försöket lägga upp en felfri agentprofil på ett
nytt ämne. Även om du behärskar NewsMachines sökteknik väl är det omöjligt att veta alla de begrepp som på
ett eller annat sätt är relaterade till ditt ämnesområde,
hur olika ord oväntat kan användas för helt andra saker
som du inte tänkt på eller avsett, eller hur olika sökord
i kombination kan ge oväntade effekter. Du måste vara
beredd att justera dina agenter i början för att få dem
vältrimmade och ge bra resultat.

NewsMachines informationsmatris

Beroende på vilket ämne du ska bevaka bör du lägga upp
sökstrategin på olika sätt. Som ett hjälpmedel för hur du
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ska tänka har vi tagit fram Informationsmatrisen som du
ser på nästa uppslag. Den tar upp två parametrar, informationsbehov och informationstillgänglighet. Informationsbehovet avser om du som kund önskar få mycket information om ditt ämne eller om du vill ha mindre och mer
specifik information. Det påverkar vilka sökord du tar
med i din agent. Vill du ha mycket information kan du
göra en bred sökning där du själv får sålla en del bland
resultatet i efterhand. Önskar du erhålla få träffar så avgränsar du sökningen, till exempel med hjälp av många
stoppord eller ord som måste vara med för att säkra relevans. Val kring hur mycket du behöver begränsa din
sökning påverkas av informationstillgängligheten, det
vill säga hur mycket information det finns om ditt ämne.
Finns det mycket information måste du kanske begränsa
din sökning mer för att inte få för mycket information,
och finns det lite information kanske du kan tillåta dig
att ha en ganska bred sökning, trots att du endast vill ha
specifik information.
I matrisen har vi namngivit de typiska informationssökarprofilerna och vad som kännetecknar dessa. Vi uppmanar dig att fundera kring de här två begreppen och
fundera på vilken av informationsprofilerna du är. Detta
kommer hjälpa dig i ditt arbete att lägga upp dina agenter. I nästa avsnitt tänker vi guida dig genom tio exempel på agenter (nio MediaAgent™ och en SiteAgent™),
tagna ur verkliga livet. Bredvid agenterna kan du bland
annat se vilken sökprofil agenterna hamnar under. Du
kan också se på vilken nivå, i förhållande till det företag
som har lagt upp agenten, ämnet för sökningen ligger.
Är det en agent som ligger i företagets invärld, närvärld
eller omvärld (se avsnittet Världen i tre nivåer). Du kan
även se vilken del av kostcirkeln agenten faller under (se
avsnittet Omvärldens kostcirkel).
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NewsMachines Informationsmatris

Informationstillgänglighet

Mycket

3
6

Prickskytten

Hur mycket information är tillgänglig för det område du bevakar? Skrivs det en artikel i halvåret
eller tusentals artiklar per dag?		

Informationsbehov

12
12
9

Informationstillgänglighet

Tidsoptimisten

Vad är ditt behov? Vill du läsa fem artiklar
om dagen eller hundratals? Vill du vara informerad, eller vill du ha en exakt medielista på de källor som skrivit om en nyhet?

Prickskytten – Rätt träffar och inget brus
Det finns mycket information tillgänglig inom ditt
område men du vill enbart ha 100% relevant träffar. Det ställs stora krav på agentens inställningar.

Lite

Tidsoptimisten – Du vill läsa allt
Flanören

Hagelskytten

Litet

Stort

Informationsbehov

En annan matris byggd på
Retrieval och Relevance
kan hittas på sidan 6 i
boken Information Retrieval using the Singular
Value Decomposition
and Krylov subspaces
(1999), av Katarina Blom,
Chalmers Department
of Mathematics.
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Bakgrund till vår informationsmatris
Vår matris är tänkt som ett sätt att hjälpa dig samla
tankarna och definera vad du vill åstadkomma när du
ska skapa en agent. Tanken är att de fyra områdena ska
motsvara fyra typiska situationer. Självklart så passar
alla situationer inte in i dessa fyra rutor, men om du
vet vad du är ute efter så kommer det ju helt säkert bli
lätare för dig att ställa in in dina agenter så att du får
bra resultat. Vi hoppas du får god nytta av den!

Det finns mycket information tillgänglig inom
ditt område och du vill ta del av den i sin helhet.
Några felträffar spelar ingen roll, huvudsaken är
att du inte missar någon information.

Flanören – Du vill vara välinformerad
Du är bara intresserad av vara informerad om
de senste utvecklingarna, men är inte intereserad av att läsa allt som skrivs om din branch.
Det finns lite information tillgänglig och du vill
också bara ha relevanta träffar.

Hagelskytten – Du vill ha det svårdefineerade
Du vill ta del av allt men d��������������������
et finns sannorlikt
lite information tillgänglig, området är absrakt
och det är svårt att iförväg veta alla sökord. Du
måste då skjuta vitt och brett med din sökning
och justera efter hand.

TIPS!
Tänk efter om det
är nödvändigt att ta
del av all information
du kan hitta och om
du kommer ha tid
att läsa allt du får?

TIPS!
Samla på synonymer,
stavningslternativ,
ordbörjningar
etcetera. Allt som kan
generera träffar inom
ditt smala område.
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12

Kullager och Naturister
Invärld

9

3

Bakgrund

6

En svensk tillverkare av kullager vill bevaka ett flertal
konkurrenter i Europa och övriga världen.
12
9

3

Närvärld

Omvärld

6

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

MediaAgent
12

Agentegenskaper

9

3
6

Agentnamn

Invärld

Kulor på lager

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

Timken
INA
FAG
NSK
NTN
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Alla dessa ord

(OR kullager
kulor
rullager
spindlar
lager
verktyg
gummihjul
industriprodukter
nylonhjul
stålkulor
axel
bearings
gaskets
gudgeon
pins
liners
oil
pumps
pistons
ring
sets
valve
springs
valve
seats
valves
valve
guides
kugellager
wälzlager
schrägkugellager
rillenkugellager )

Inte något av dessa ord
12
9

Allawi*
Iraqi*

3
6

12
9

3
6

Utmaning
Det visade sig att förkortningar på tre bokstäver är populära namn bland kullagertillverkare. De flesta av namnen har också andra betydelser och förekommer i andra
sammanhang än kullager. Ordet fag betyder till exempel
fack på danska och ina är en förkortning för International Naturists Association, en förening för naturister.
Skapar man således en agent som endast innehåller en
lista på bolagsnamnen i or-rutan kommer resultatet inte
bli till belåtenhet. Det är också svårt att skapa en uttömmande lista på stoppord som gör att felträffar undviks
då listan sannolikt blir mycket lång och aldrig riktigt
fullständig.

Använd synonymordboken i din ordbehandlare
för att leta sökord!

Genomförande
Då agenten handlar om konkurrentbevakning är det
omöjligt att i förväg veta vad som kommer att stå i artiklarna. Lösningen blev att definiera en lång rad ord som
har med kullager att göra och som måste finnas med i
artikeln tillsammans med konkurrenternas namn.
Notera att ordet för kullager finns med på flera olika
språk då bevakningen ska fungera för flera länder i Europa. Notera också att orden i mittenrutan måste föregås
av (or och avslutas med en högerparantes för att systemet inte ska tro att alla ord måste vara med för att det
ska bli en träff.
Efter det att agenten varit aktiv ett tag noterades att
det trots allt blev några felträffar men istället för att begränsa orden i mittrutan valde vi att skriva in ett par
stoppord. Stopporden är ord som frekvent förekom i
felträffarna.

Relevanta ord om
ditt ämne kan du
hitta genom att söka
fritt på ditt ämne
och leta genom
artiklar efter frekvent
förekommande ord.
Öppna ett fönster
med en ordbehandlare
bredvid din browser
när du letar sökord.
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12
9

3

Norrländska eländesagenten
Invärld
Närvärld
6

Invärld

12
9

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

3

6

Invärld

MediaAgent

Agentegenskaper

12
9

3
6

Agentnamn

Sökomfattning: Meningsvis

Eländesjouren

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

storbrand*
brand*
mord
våldtäkt
brandbil*
polis
trafikolyck*
singelolycka*
kollision*
omkom*
frontalkrock*
bankrån*
postrån*
krasch
kollision
störtade
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Alla dessa ord

(OR Umeå*
Skellefteå*
Lycksele*
holmsund
vänäs
västerbotten)

Inte något av dessa ord
12
9

3
6

Bakgrund
En nyhetsredaktion i Norrland vill ha bevakning på ev.
händelser som kan kräva omedelbar insats under helgerna. Syftet är att samla nyhetsmaterial under de tider
då redaktionen inte är bemannad, och tanken är då att
låta agenten jobba under dessa bemanningsfria timmar.

Utmaning
Svårigheten var att skapa en smal agent som bara genererar träffar när något riktigt allvarligt inträffat, utan att
för den delen missa något av värde. En viktig funktion
var att agenten skulle rapportera via sms. Om agenten
fungerar som den är tänkt är den ovärderlig, men fungerar den inte som önskat, kommer mobiltelefonen pipa i
onödan och tjänsten inte uppskattas.

Genomförande
12
9

3
6

Tanken är att välja ut ett antal relevanta ord som måste
finnas med i dokumentet tillsammans med ett antal andra relaterade ord. Detta görs genom att använda or-rutan tillsammans med and-rutan. Det viktiga är också att
dessa förekommer i samma mening för att öka chanserna
att orden är relaterade till varandra.
Ord som krig* och katastrof* togs bort eftersom de
gav många felträffar. Ordet krig används flitigt i helt andra sammanhang som: det var rena kriget i skoaffären idag då
de hade halva reapriset på damskor och som inte är relevant i
det här sammanhanget.
För denna agent var funktionen Egen medialista användbar då de kunde styra att de endast ville bevaka lokala källor. Detta avgränsade sökningen ytterligare.
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12
9

3
6

12

If-agenten

9

3
6

Invärld

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

12
9

3
6

Invärld
MediaAgent

Agentegenskaper
Agentnamn

If

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

If

Alla dessa ord

Inte något av dessa ord

"If I"
"If you"
"If he"
"If she"
"If it"
"If they"
"If the"
"If a"
"What If"
"If there"
"If any"
"If legal"
"If value"
"If it ' s"
"If my"

Bakgrund
En analytiker vill bevaka vad som skrivs om försäkringsbolaget If i svensk media. En fördel NewsMachines
tjänst har är att den tillåter även denna typ av lite mer
krävande sökning. Ordet if är nämligen ett stoppord hos
vissa system och kan då inte användas alls i en sökning.

Utmaning
Det uppenbara problemet är att namnet If är extremt vanligt samtidigt som det är svårt att hitta ord som måste
vara med även om det självklart går. Är denna lista inte
uttömmande riskerar man att missa relevanta artiklar.
Användaren ville hellre få en del felträffar och bearbeta
resultatet manuellt än att riskera att missa något. Som experiment jobbade vi enbart med stoppord. Man får dock
räkna med att underhålla denna agent för bästa resultat.
Agenten förfinades även genom att under Egen medialista
valdes att endast källor i sverige på svenska bevakadas.

Genomförande
Vi valde att inte skriva in If* då detta skulle generera
alldeles för många träffar utan skrev bara If. Notera att
eftersom NewsMachine-systemet är känsligt för gemener och versaler måste ordet stå precis på detta vis i den
matchande texten (se avsnittet Versaler och gemener).

Alternativa strategier
1. Eventuella and-ord kan läggas in i mittrutan om det
blir för många felträffar – till exempel (or försäkringsbolaget skadeförsäkring Insurance Thorsrud* självrisk*)
Är listan inte lång nog kommer det dock bli missar.
2. Snegla på 3-agenten (se s. 64) och lägga in en lista
med alla fraser som man kan komma på, ”försäkringsbolaget If”, ”skadeförsäkringar från If” etcetera.
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12
9

3
6

Miljöfrågor och hälsa
Invärld

12
9

3
6

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

12
9

3
6

!

Invärld

MediaAgent
12

Agentegenskaper

9

3
6

Agentnamn

Hälsa och ohälsa

Sökomfattning: Title och Ingress

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

hälsa*
ohäls*
hälso*
folkhälsoinstitutet
*hälsa

Alla dessa ord

Bakgrund
Ett bolag aktivt inom kemibranschen vill bevaka allmänna frågor kring hälsa. Behovet är inte att veta allting utan
snarare att få en lagom mängd nyheter för att hålla sig
informerad.

Utmaning
Det publiceras en stor mängd artiklar varje dag som
innehåller ordet hälsa i någon form. Det är dock bara
ett fåtal av dessa där hälsofrågor, eller snarare sökorden
som vi definierar som hälsofrågor står i fokus. Exempel
på bra och dåliga träffar är:

Inte något av dessa ord

hälsar
hälsade

Fel: V i hade tänk åka och hälsa på men det var för tidigt.
Rätt: Hela landstinget ska arbeta för bättre folkhälsa.
Det vi vill åstadkomma är en agent som bara ger träffar
från artiklar som verkligen handlar om hälsofrågor.

Genomförande
För att skilja agnarna från vetet använder vi oss av heuristik. Det är ett fint ord för att säga att vi använder oss
av information om var ordet hittades i dokumentet för
att bestämma om det ska bli en träff eller inte. Generellt
är det så att finns ordet med i rubriken eller ingressen,
så är chanserna större att artikeln verkligen handlar om
detta. Man kan laborera med att låta agenten bara ge
träffar på Rubriken eller Rubriken och Ingressen.
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63

12
9

Tre utan brus

3

Bakgrund

6

En analytiker vill bevaka vad som skrivs om mobiloperatören 3 i media.

Utmaning

12
9

3
6

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

MediaAgent
12

Agentegenskaper
Agentnamn

9

Invärld

3

3
6

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

"operatören tre"
"operatören 3"
"operatörer som tre"
"operatörer som 3"
"mobiloperatören tre"
"mobiloperatören 3"
"mobiltelefonoperatören 3"
"mobiltelefonoperatören tre"
"3g - bolaget tre"
"3g - bolaget 3"
"3g - företaget tre"
"3g - företaget 3"
"3g - operatören tre"
"3g - operatören 3"
"mobiltelefoniföretaget tre"
"mobiltelefoniföretaget 3"
"Erik Hörnfeldt på Tre"
"Erik Hörnfeldt på 3"
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Alla dessa ord

Att söka på är 3 ännu svårare än försäkringsbolaget If
– det går inte att effektivt söka bara på en ensam siffra
eftersom den används i så många andra sammanhang än
mobiloperatören tre.
I det här exemplet var även användaren inte speciellt
tolerant för att få felträffar. Användaren ville hellre missa något än att få en felaktig träff.

Inte något av dessa ord

Invärld

Närvärld

12
9

3
6

12
9

3
6

Omvärld

Genomförande
Ett sätt att bygga en or-agent är att hitta alla fraser där
Tre ingår och lägga dem i or-rutan. Detta gjordes genom
att använda sökfunktionen hos NewsMachine och sedan
läsa igenom ett antal artiklar för att skapa en lista på de
fraser som Tre förekommer i.

Alternativ
Man skulle även ha kunnat skapa en agent som ser ut
ungefär som nedan: (scope=sentence (3 or tre) and (mobil* or operatör* or ”Erik Hörnfeldt”))
Den skulle dock garanterat ha givit många felträffar
även om man förfinande den med stoppord och fler andord, så kallade måste-ord. Fördelen skulle dock kunna
vara att den kan hitta saker som ovanstående agent riskerar att missa.
Notera att samtliga sökfraser står en gång med 3 och
en gång med tre.
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Dressmann och tryckfelsnisse

Bakgrund
Det kan synas enkelt att skapa en agent som bevakar det
norska klädföretaget Dressmann.

12
9

Utmaning

3
6

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

MediaAgent
12
9

Agentegenskaper
Agentnamn

3
6

Invärld

Dressmann

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

dressman*

Alla dessa ord

Detta är en förrädiskt enkel agent eftersom den bara
innehåller ett ord. Men som man säger god lives in the details. Då detta är ett norskt bolag stavas företagsnamnet
med två n – men många journalister skriver med ett n i
Sverige. Detta innebär att om du söker på Dressmann
med två n kommer inte agenten hitta upp artiklarna
med den felstavade versionen.

Inte något av dessa ord

Invärld

Närvärld

12
9

3
6

12
9

3
6

Omvärld

Genomförande
Lösningen är att skriva Dressman med ett n och * på slutet. Då får du träffar på båda alternativen. Eftersom det
är ett såpass unikt ord kan man kosta på sig att använda
liten bokstav i början för den händelse att någon skulle
skriva Dressmann med enbart gemena bokstäver.

12
9

3
6

66

67

HR och diskriminering
Invärld
Invärld

12
9

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

3
6

Invärld
MediaAgent
12
9

Agentegenskaper
Agentnamn

3
6

Diskriminering

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

diskriminering*
etnicitet*
"social mångfald"
"kulturell mångfald"
interkulturell*
transkulturell*
multietniskt*
multikulturellt*

Alla dessa ord

Inte något av dessa ord
12
9

3
6

12
9

3
6

Bakgrund
En Human Relations/Personalansvarig person inom ett
storföretag har blivit ansvarig för att se över hur företaget hanterar sin kulturella mångfald internt. Denna person vill informera sig om vad som skrivs om detta ämne
både för att informera sig och följa debatten i media.

Utmaning
Det svåra är att välja rätt sökord. Det finns flera olika termer som är relevanta och det kan ibland vara svårt att
komma på alla tillämpbara ord vid det tillfälle då agenten skapas. Ett bra tips är då att öppna ett fönster i Word
eller din favorittextredigerare och anteckna (klistra in
med CTRL+C och CTRL+V) användbara ord du finner
när du surfar runt. Använd sökfunktionen i NewsMachine (machine > sök) eller Google. Leta till exempel i artiklar om ämnet som du redan känner till och leta efter
det som är vanligt återkommande. När du samlat på dig
några relevanta ord och fraser skapar du en agent.

Genomförande
12
9

3
6

68

Först skriver vi in de sökord och fraser du tycker definierar ditt ämnesområde bäst, om något sökord blir för
brett (ger för många träffar) kan man alltid ändra agenten senare. Använd * på lämpliga ord som etnicitet* så
får du till exempel med både etnicitetsfrågor och etnicitetsbarriärer.
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Resebranschen ochInvärld
webben
Närvärld
Invärld

12
9

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

3
6

!
Invärld
MediaAgent

Bakgrund
En person inom ett resebolag vill bevaka vad som skrivs
på nätet om den relativt nya företeelsen att boka biljetter
via Internet, i motsats till traditionell handel då biljetterna köps på en resebyrå. Det användaren är ute efter
är att bevaka trender inom branschen för att se vad olika
aktörer har för sig. Bevakningen ska ske bara i Sverige
och övriga norden.

12
9

Agentegenskaper
Agentnamn

3
6

Resor via webben

Sökomfattning: Sentence

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

lågprisbiljett*
flygbiljett*
resebyrå*
resor*
privatresor*
packagetour*
charter*
travel*
flight*

Alla dessa ord

("e-commerce" OR
"e-handel" OR
näthandel* OR
internet* OR
online* OR
web*)

Inte något av dessa ord
12
9

preflightprogram*
flightcheck
3

6

12
9

3

Utmaning
Utmaningen är att bevaka ett abstrakt område som inte
enkelt kan definieras med bara ett eller flera sökord som
till exempel jordbruk. I det här exemplet var användaren
inte heller speciellt tolerant för felträffar. Han ville hellre missa något än att få en felträff.
Bra träff: Uppenbarligen har de sex länder som avser
införa en egen skatt på flygbiljetter inte förstått att
mer och mer folk bokar sina biljetter via Internet.

6

Bra träff: En fjärdedel av våra resor bokas via webben
och 70 procent av våra kunder använder Internet som
första informationskälla.
12
9

3
6

Dålig träff: Allt om den senaste tekniken och trenderna på Internet, bästa tipsen för dig som älskar film,
TIPS!
musik, prylar, resor och annat kul på nätet.

Genomförande
Denna agent skapades genom att vi 1) valde ut ett antal
ord som representerar resebranschen och lade dem i orrutan 2) ett antal andra ord valdes ut som representerar
e-handel och de lades i and-rutan med or mellan sig 3)
sökomfattning ställdes om till Meningsvis 4) Egen medialista
begränsades till nordisk media.
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Tänk på det som att
multiplicera två termer
i matematiken. Något
ord från OR-boxen och
AND-boxen måste finnas
med i artikeln/dokumentet,
och i samma mening för
att det ska bli en träff.
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12
9

3
6

12

Jämställdhet

9

3
6

Invärld

Invärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

Närvärld

Omvärld

12
9

3
6

!

Invärld

MediaAgent

Agentegenskaper
Agentnamn

Jämställdhet

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

(((jämställ*
(AND deltid*OR
kön*
OR
(OR jämställ*
kvinn*
kön* OR
tjej*
OR
kvinn*
arbetslös*)
AND
tjej*
deltid*)
OR))
arbetslös*
((arbetsliv*
ORarbete")
(AND "obetalt
arbetsmarknad*)
AND
(AND (OR arbetsliv*
(jämställ*
OR
arbetsmarknad*)
kön*
OR
(OR jämställ*
kvinn*
kön* OR
tjej*))
kvinn* OR
((föräldraförsäkring*
OR
tjej* ))
föräldraledighet*)
AND
(AND (OR föräldraförsäkring*
(jämställ*
OR
föräldraledighet*)
arbet*))
OR
(OR jämställ*
”obetalt
arbet* ))arbete” OR
könsmaktsordning*)

Alla dessa ord

Inte något av dessa ord

deltidsbrand*

Bakgrund
En forskare följer olika frågor kring vad som skrivs om
jämställdhet på arbetsmarknaden. Forskarens informationsbehov är att vara informerad snarare än att var heltäckande.

Utmaning
Det är alltid svårt att skapa agenter för att bevaka abstrakta områden. Om man bevakar ett unikt varumärke
som till exempel Stomatol räcker det med att skriva in
varumärket. Jämställdhet är ett abstrakt område som
inte låter sig definieras med ett eller några unika ord,
andra grepp krävs. Det är även svårt att veta i förväg vad
som är intressant och agenten måste därför vara ganska
bred, men utan att ge för många träffar.

Genomförande
Först tänker vi efter en stund kring vad som ska bevakas
och försöker dela in det i olika mer distinkta områden.
Vi kommer fram till att tre områden är speciellt intressanta:
*
*
*

Jämställdhet i samband med deltidarbete
Arbetsmarknad i samband med kön
Jämställdhet i samband med föräldraledighet

För att sedan få grepp om det abstrakta underområdet
jobbar vi med att hitta kombinationer av ord som tillsammans definierar det vi är intresserade av. Låt fantasin flöda, det skadar inte med några extra ord till att
börja med. Om det blir fel kommer det att märkas på
träffarna som genereras och agenten kan justeras. Ord
kan läggas till och tas bort.
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73

Bakgrund

12

Hockeyklubbens nyheter
9

3

6

En journalist vill informera sig om vad som händer på en
hockeyklubbs hemsida, eftersom där publiceras mycket
viktig information som ibland kan omvandlas till bra artiklar.

12
9

3
6

Invärld

Närvärld

SiteAgent

12
9

Invärld

Agentegenskaper
Agentnamn Björklöven

Omvärld

Övervaka

3
6

bara denna URL

Närvärld
Agenttyp

Omvärld
Personlig

Sajt http://www.bjorkloven.com/index.php

Invärld

Agentens sökprofil
Minst ett av dessa ord

Alla dessa ord

Närvärld

12
9

Omvärld

3

Inte något av dessa ord
6

3
6

Avancerade inställningar

Anteckningar
Publicering

Personlig

Site type

Generisk

Realtids-alarm

Nej

Alarm period

Samla i 5 minuter

Sökomfattning

Hela dokumentet

Frekvens

En gång per dag

Första sökning

skapa träffar

Börslistor

Inkludera listor
Avbryt
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Att bevaka en webbplats är inte lika enkelt som att bevaka NewsMachines standard-medielista. En SiteAgent™
kräver att du både ställer in var i dokumentet agenten ska
söka och var den ska söka, alltså både webbplats och
filtrering. En MediaAgent™ behöver bara instrueras om
filtrering. Det kan vara knepigt att få den så kallade spindeln att söka av en webbplats så att relevanta resultat
erhålls. Spindeln eller webbspindel är ett program som
söker igenom webben eller i det här fallet vissa webbsidor efter specifik information.

TIPS!
Ha det fönster där du loggade
in dig på NewsMachine, och
sajten du ska bevaka i separata
fönster i webbläsaren. Då
kan du jobba effektivt.

Genomförande

12
9

Utmaning

Spara

Börja med att ge din agent ett namn. Ibland kan det
vara bra att skriva i agentnamnet att det handlar om en
webbplats. Öppna din favorit-webbläsare (till exempel
Internet Explorer eller Mozilla Firefox) och besök den
webbplats du önskar bevaka. Gå till adressfältet i webbläsaren och markera hela url-adressen på den webbsidan. I det här fallet http://www.bjorkloven.com/index.php. .
Det finns ett antal olika inställningar att välja mellan, till exempel hur ofta du vill att webbplatsen ska
besökas eller om du vill se alla träffar som skapas första gången sajten besöks. Förslagsvis så väljer du en
gång per dag på Frekvens och ignorera träffar på Första
sökning. När en SiteAgent™ besökt webbplatsen rapporterar den sedan endast det som är nypublicerat på
webbplatsen till dig. Tryck sedan på Spara. Din SiteAgent™ sätter igång direkt när du trycker på Spara.

TIPS!
För att snabbt kopiera URLen
kan du ställa markören
någonstans i texten och
använda tangentkombinationen CTRL+A så kommer
hela textraden markeras.
Använd sedan CTRL+C för
att kopiera. Använder du
Mac använder du kommando
(kringla)+A och kommando+C
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Ropen skalla, rapporter åt alla
Du kan alltid dela med dig av de resultat dina agenter
producerar. Det kommer automatiskt en rapport, e-post
med länkar till de senast genererade träffarna, skickad till
den e-postadress som kontot står på. Du kan sedan välja
att skicka rapporter till fler, antingen enskilda mottagare eller till större mottagarlistor, så kallad MultiMail™.

För att sedan skapa mottagarlistor går du till Rapporter
> Grupper och trycker på Skapa. Här syns samtliga mottagare du har lagt upp på ditt konto. Namnge gruppen
och klicka för de mottagare du vill ska ingå i gruppen.
För att markera fler än en mottagare håller du inne Ctrlknappen. Klicka sedan på Skapa.

Skapa mottagarlistor

Det första som måste göras för att kunna skicka rapporter med MultiMail™ är att skapa mottagare. För att göra
detta börjar du med att gå till Rapporter > Mottagare och
tryck på lägg till. Skriv in de uppgifter som du vill ska finnas och välj i vilket format (Tema) du vill att mottagaren
ska få sin rapport. När du är färdig tryck på Skapa.

Du har nu skapat möjlighet att skicka rapporter till dessa mottagare. För att ange vilka som ska få rapporter går
du sedan till Rapporter > Mina rapporter och trycker på
Skapa.
Under Egenskaper: Du börjar med att döpa rapporten till
ett beskrivande namn så att du snabbt förstår vad den
innebär, till exempel vilken/vilka agenter den berör eller
vilka mottagare. Detta namn kommer att synas i översikten över dina rapporter.

Du kan alltid i efterhand ändra dessa uppgifter genom att trycka på Redigera-funktionen som finns vid din
Mottagarlista. För varje ny person du vill ska kunna få en
rapport måste du skapa ett mottagarkonto.
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Så här ser översikten över dina rapporter ut
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Under Vem ska du ange villka du vill ska få rapporterna. Här ser du alla dina mottagargrupper samt enskilda
mottagare. Du markerar (klickar för) de som du vill ska
få just den här rapporten.
Du kryssar sedan i vilka agenter du önskar att mottagarna ska få resultatrapporter från. Vill du att alla rapporter
ska inkluderas, tryck för All.
Som avslutning ska du under När välja när du vill att rapporterna ska skickas till mottagarna. Du anger om den
ska skicka en rapport så fort en ny träff genereras, eller
om agenten ska vänta och sammla träffar i 5, 10, 15 eller
30 minuter innan den skickar en rapport. Du väljer vilken dag i veckan rapporten ska skickas samt vilken tid
på dygnet.
Beskrivning: Du kan här skriva in för ditt eget komihåg en
kort beskrivning på rapporten, till exempel syftet med
den.

När du är färdig med dina val trycker du på Spara och
rapporten är aktiverad.

Under Formategenskaper anger du olika alternativ för rapportens utseende. Du kan välja hur många träffar du vill
att rapporten ska innehålla varje gång. Du kan också välja hur många citat som ska levereras per träff.

Du kan även få rapporter skickade till dig som sms till din
mobiltelefon. För denna tjänst: kontakta NewsMachines
support.

Du kan välja om rapporten ska vara i html-format eller
text-format. Då html är det format som används för att
visa webbsidor i webbläsare krävs det att ditt e-postprogram kan ta mot och visa detta format. Väljer du htmlformat kommer du till utseende att få en mer avancerad
rapport. Har du ett e-postprogram som inte klarar av att
visa html-format väljer du att visa som text. Då levereras
ett enkelt textformaterat e-postmeddelande.
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Rapporter till mobiltelefonen

Du kan välja att
få rapporter
00:00-23:00 på:
Vardagar
Dagligen
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Rapporter till Word

Ett annan sorts rapport du kan skapa är rapporter i
Word-format. Det är en lista på valda träffar i Wordformat. Denna funktion ligger under Analysera > Word
rapport. Du kan då välja om du vill skapa en rapport på
resultatet som finns i din inbox, eller det som finns i
din klippbok (se mer om klippbok under Organisera dina
pressklipp).
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Intranät till alla

=5
=4
=3
=2
=1

Du har här möjlighet att välja vilka uppgifter du önskar
ha med i rapporten. Nummer är att du får träffarna numrerade. Datum och Tid står för när träffen genererades. Du
kan få med rubriken på artikeln, och i vilken tidning artikeln var publicerad i. Du kan få med citaten (här kallad
Summering) från artiklarna och länken till originalkällan.
På fliken för Pressklipp kan du också få med en siffra på
hur du värderat din artikel i din klippbok (se mer under
Skapa klippboksmappar). Har du värderat artikeln Mycket
positiv blir det en 5 :a, Mycket negativt blir en 1 :a.

Du kan om du vill publicera träffarna, som dina agenter
genererar, upp på företagets webbplats (NewsMachine
Public™) eller intranät (NewsMachine Intranet™). Denna funktion hjälper NewsMachines support till med att
ordna, så att länkningen till rätt destination fungerar.
Det du sedan gör är att antingen klicka för alternativet
Automatiskt under publiceringsalternativen (Agenter >
Mina agenter > Redigera > Publicera), eller välja alternativet Manuellt. Då publiceras träffarna en och en via din
inbox. Du väljer alternativet Publicera till Intranät eller Publicera till webbplats som finns nederst vid varje träff i din
inbox för at den ska publiceras. Du kan lika lätt ta bort
artikeln genom att då välja ta bort från intranät eller ta bort
från webbplats. Observera att dessa alternativ endast är
synliga om du har denna tjänst. Väljer du att publicera
manuellt har du som administratör större kontroll på
vad som publiceras och inte.
Du kan tydligt se i din inbox vilka artiklar som är publicerade på intranätet genom att den lilla gubben bredvid artikeln är ifylld.

Intranätsymbol

Exempel på en rapport i Word-format
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Analysera mera
Du kan också lägga ut egna kommentarer till artiklarna på intranätet eller webbplatsen. Tryck på Kommentera och skriv in vad du önskar ska stå. Tryck sedan på
Spara.

Verktyget mediestatistik ger dig möjlighet att skapa
träfflistor och diagram över dina agenters träffar. Du
hittar verktyget under Analysera > Skapa statistik
Du väljer vilken eller vilka agenter du vill skapa sta1 så att de
tistik på. Klicka på önskade agenter i ruta (1)
blir markerade och tryck sedan på Lägg till. Vald agent
syns då i ruta (2).
2 Därefter väljer du mellan vilka datum
3 När du gjort
du önskar att statistiken ska bygga på (3).
detta trycker du på Submit (4)
4 och ditt material börjar
bearbetas.

3
1

3
2
4

Exempel på Intranätsida med publicerade agentträffar.
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När det statistiska materialet är skapat har du möjlighet att välja på vilket format du vill att datumen ska
visas i diagrammet och tabellen (se bild nästa sida) samt
under vilka datum du önskar att digrammen ska visa. Så
fort du gjort något nytt val trycker du på Uppdatera.
Den första sidan visar statistik på hur många träffar
som genererats per datum (Källa/Datum). Du får också
ett diagram producerat över i vilken mediekategori träffarna har genererats, exempelvis dagspress, tidsskrifter,
webbtidningar etcetera, samt från vilka länder källorna
kommer.

Webbtidning
Tidsskrift

Intressetidning

Fackförbund

Dagspress
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Vill du veta vilka källor siffrorna i högerkolumnen bygger på kan du klicka på siffran. Då får du upp ett fönster med uppgifter med rubrik och citat (se föregående
sida).

Exportera till Word eller Excel

Väljer du fliken Artiklar/Källa får du upp resultatet på
likadant sätt men nu är materialet sorterat efter vilken
källa artiklarna har hittats i istället för per datum.
Längst ned på sidan kan du se i tabellformat hur
många träffar som genererats per datum. Likaså kan du
under fliken Källa/Datum se tabell över antal träffar per
källa.
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Du kan också välja att exportera uppgifterna till Word
eller Excel för fortsatt egen bearbetning av datan. Du
trycker då bara på knapparna Exportera till Word respektive Exportera till Excel. Exporterar du uppgifterna till Excel kommer du att få samma data som tabellen längst
ned på sidan med statistik. Du kan sedan själv göra
digram för att presentera informationen på det sätt du
själv föredrar.

Spara statistik

Du kan också välja att spara statistiken på ditt konto.
Du trycker då på knappen Spara statistik som finns längst
ned på sidan med statistik. Du kan sedan gå tillbaka och
titta på den sparade statistiken genom att gå in på Analysera > Sparad statistik.
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Organisera dina pressklipp
En mycket användbar funktion är pressklippsfunktionen. Med denna funktion kan du sortera och organisera
dina träffar i mappar så du lättare hittar bland dem. Denna funktion blir allt mer användbar ju fler träffar dina
agenter genererar. Du kan i pressklipp också anteckna
vissa saker om artiklarna.

Skapa klippboksmappar

Artikel sparad
i klippbok

Det första du måste göra är att skapa mappar för dina
pressklipp. Gå till Pressklipp > Mina mappar. Genom att
trycka på Ny kan du namnge en mapp. Du kan också
markera mappar och välja att antingen radera dessa (Ta
bort), eller att ändra namn på dem (Ändra). Namnet på
samtliga skapade mappar syns i rutan.

Överblick på dina klippboksmappar.

Du kan lätt se att du sparat en viss artikel i klippboken då den lilla saxsymbolen blir ifylld.
Under rubriken Pressklipp > Mina klipp kan du sedan
leta bland de sparade klippen. Här kan du också alltid
välja Värdera klipp där du kan ändra dina uppgifter om
artiklarna. Det lilla ansiktet visar snabbt och tydligt hur
du värderat artikeln.

Mycket positiv
Positiv
Neutral
Negativ
Mycket negativ

Skapa ny eller ändra namn på en klippbok.

När du skapat lämpliga mappar går du till din inbox.
Klicka dig fram till den artikel du önskar spara i klippboken och tryck på Spara i klippbok. Du får då upp ett
fönster där du kan fylla i uppgifter om artikeln du vill
ska sparas och visas i klippboken.
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NewsMachines källor
Om du är nyfiken på vilka källor som finns tillgängliga
att bevaka i hos NewsMachine, går du in under under
Källor > Våra källor. Där finns samtliga källor listade som
du just nu kan söka i med din MediaAgent™.
Om det är någon källa du tycker saknas kan du alltid
föreslå för NewsMachine att källan i bevakningslistan
under (Källa > Föreslå källa). NewsMachine utvärderar
sedan källan för att se om den är allmänintressant och är
den det så läggs den till. Som tumregel kan sägas att om
källan innehåller redaktionell text så läggs den upp.

Sök i dina resultat
En annan praktisk funktion som kommer till användning
när dina agenter genererat många träffar är sökfunktionen. Du kan då söka i dina sökresultat. Gå till Sök. Där
kan du välja mellan enkel eller avancerad sökning.

1
2

Du kan också beställa en källa och får då betala en
summa för denna tjänst (Källa > Beställ källa).

88

Du kan välja mellan att söka på resultatet i din inbox
eller i artiklarna sparade i dina klippböcker (1).
1 Du kan
också använda sökfunktionen för att göra sökningar på
de Internetkällor som newsmachine bevakar. Detta kan
vara praktiskt om du vill hitta information om något vid
ett enstaka tillfälle men inte är intereserad av att skapa
en agent för att bevaka sökordet.
Med NewsMachine kan du söka bakåt i tiden tillbaks
till den tid en källan kom med i NewsMachines medialista. Det är början av 2004 för de flesta Svenska källorna. Det är dock inte säkert att artikeln fortfarande är
tillgänglig på internet och länken fungerar. I den avancerade sökfunktionen kan du även avgränsa din sökning
2 Det är praktiskt om du vet
till en bestämd tidsrymd (2).
ungefär när en artikel publicerats.
Du kan avgränsa sökningen med land eller språk och
var i dokumentet sökordet ska stå någonstans i dokumentet eller vara med i rubrik, ingress etcetera.

Internetnyheter
Min inbox
Min klippbok
Hela dokumentet
Meningsvis
Ingressen
Titel
Titel och Ingress
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Några praktiska tips

Upphovsrätt på Internet

Bevaka i realtid

För att få lite omväxling kan du till exempel välja att få
dina nyheter med ett förföriskt beachtema. Du kan ändra för dig själv eller en kollega.
Gå till: Machine > Rapport > Mottagare, ändra under Tema

Det är viktigt att tänka på att material på Internet liksom
tryckt material skyddas av upphovsrättsliga lagar. Detta
bör du tänka på då det innebär att du inte får göra vad
som helst med det material NewsMachine levererar till
dig. Det finns regler för vad som krävs för att ett verk ska
vara upphovsrättskyddat vilket kan läsas om i upphovsrättslagen (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk). I Sverige gäller att du inte behöver ansöka om upphovsrätt. Uppfyller materialet kravet
för upphovsrättskydd så är det med automatik skyddat
av upphovsrätten i samma stund det är skapat. En bra
regel att utgå från är dock att allt material på Internet är
skyddat av upphovsrätten.

Låt din agent vila

Länkning och upphovsrätt

Om du känner att en agent för tillfället inte är aktuell
men inte vill förstöra den kan du tillfälligt göra den inaktiv. Under Mina agenter kan du välja att inaktivera dina
agenter. Agenten finns då kvar men ligger i viloläge och
genererar inte några träffar. När du vill att den ska börja
söka igen är det bara att aktivera den.

Vi på NewsMachine anser att länka till artiklar på webben är som att till exempel referera till annan litteratur
i en bok med ett isbn-nummer, vilket inte strider mot
upphovsrättslagen. En annan analogi är ett bibliotek där
man kan hitta olika böcker med hjälp av bibliotekariens
biblioteks-kataloger, databaser eller forna tiders kartotek. NewsMachines verktyg fyller samma funktion, och
för att ta del av innehållet från en källa måste källan uppsökas – villket är samma sak som att gå till hyllan och
hämta boken.
Citaträtten är grundlagsskyddad men trotts detta
finns det vissa parter som menar att det är oklart hur
hanteringen bör ske. Vi på NewsMachine föjler utvecklingen noga och med stort intresse. På nästa sida beskriver vi med en lista vi vad du får göra och inte göra som
vi har uppfattat lag och praxis.

NewsMacine bevakar i realtid, dra nytta av det! Antag
att du till exempel sänt ut en pressrelease. Håll då ett
webbfönster öppet och var inloggad på ditt konto. Ha
en agent inställd på att hitta pressreleasen och du kan då
förhoppningsvis se träffarna rassla in i realtid. Du behöver
inte göra någonting – sidan laddar automatiskt om sig.

Piffa upp dina rapporter

Återanvänd andras agenter
Om ett område som är under ständig förändring bevakas
behöver en agent ständigt underhåll för att generera bra
resultat. Om en vd till exempel byter namn kan agenten
behöva ändras för att generera relevanta träffar. Det kan
då vara praktiskt att en person i en arbetsgrupp ansvarar
för agenten och andra prenummererar på resultatet.
Delade agenter kan du kombinera med dina egna
agenter i ditt konto och som vanligt själv ställa in när
och hur du ska få din rapport.
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Om företaget NewsMachine
Vad du får göra och inte göra:

Ja

Nej

Ha en länkt till originalartikeln på den egna
webbplatsen eller intranätet.

NewsMachine Business Intelligence AB är ett oberoende
omvärldsbevakningsföretag. Vårt mål är att ge dig som
kund det bästa möjliga verktyget samt att leverera, organisera och analysera nyheter som berör dig, ditt företag,
dina kunder och dina konkurrenter.

Att citera eller kort referera ur artiklarna
med en mening eller två så länge källan
tydligt anges.

NewsMachines grundare är Peter A. Braroe och Samuel
Borgman. Företaget grundades hösten 2002. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kopiera artikeln/dokumentet i
sin helhet och sprida den.

NewsMachine AB

Vidarebefodra länken till andra.

Att skriva av artikeln/dokumentet i sin helhet och lägga ut den på
sin egen webbplats eller intranät.

Blekingegatan 42
SE-116 64 Stockholm
08-442 03 31
peter.braroe@newsmachine.se
www.newsmachine.com

Att flytta hela dokumentet/webbsidan
från sin ursprungsplats till den egna
webbplats(en) eller det egna intranätet.
Fritt använda offentliga handlingar
upprättade hos svenska myndigheter så
som författningar, beslut, yttranden.
Notera: Det inte är NewsMachine som är
upphovsman till artiklarna vi hänvisar till.
Vi levererar endast en referens till artiklarna.
För varje enskild artikel måste du kontrollera
vem som är upphovsman. Vill du läsa mer om
upphovsrätt på nätet se Litteratur- och länktips.
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Andra omvärldsbevakare
Du vet väl att NewsMachine inte är det enda företag som
erbjuder tjänster för digital omvärldsbevakning? Här
presenter vi en lista på andra bolag som är verksamma i
branchen. Omvärldsbevakning är en viktig strategisk del
för varje företag. Därför är det viktigt att du får en tjänst
som uppfyller dina speciella önskemål. Undersök därför
flera företag innan du bestämmer dig. Här presenterar
vi en lista i bokstavsordning på några bolag verksamma
med omvärldsbevakning och relaterade tjänster.

AffärsData

Comintell

113 90 Stockholm
Sveavägen 56
08-736 59 19
info@ad.se
www.ad.se

Svärdvägen 25A
182 33 Danderyd
08-663 76 00
info@comintell.com
www.comintell.com

Agent25 Sverige

Docere

Slottsbacken 6, 1 tr.
111 30 Stockholm
08-534 80 400
info@agent25.se
www.agent25.se
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Box 152 24
104 65 Stockholm
08-556 935 00
info@docere.se
www.docere.se

Aitellu

Esmerk Information

Stena Center 1C
412 92 Göteborg
031-772 84 38
Besök: Holtermansgatan 1
info@aitellu.com
www.aitellu.com

Box 38161
100 64 Stockholm
08 - 5560 8800
08 – 5560 8801
info@esmerk.se
www.esmerk.se

FindAgent

Observer Sverige

Tullgårdsgatan 10
116 68 Stockholm
08 -556 930 70
info@findagent.se
www.findagent.se

114 88 Stockholm
Besök: Linnégatan 87
vxl. 08-507 410 00 el.
info@observer.se
www.observer.se

WideNarrow

Retriever Sverige

Tegnergatan 37
111 61 Stockholm
08-221130
info@widenarrow.se
www.widenarrow.se

Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm
Besök: Grev Turegatan 27.
08-442 58 80
www.retriever-info.com

Magenta News
Strindbergsgatan 32
115 31 Stockholm
08-586 168 01
support@magentanews.com
www.magentanews.com

Nobicon
Box 11090
161 11 Bromma
08-257670
info@nobicon.se
www.nobicon.se
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Webbplatser
Sveriges Informationsförening:
www.sverigesinformationsforening.se/
Upphovsrättslagen :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
Om upphovsrätt:
www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/upphovsratt/
BiDigital, en webbtidning om omvärldsbevakning:
www.bidigital.com
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