SOCIAL MEDIA
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE
Media społecznościowe to obecnie dla firm bardzo
ważny i elastyczny kanał komunikacji z klientami.
Tutaj zamieszcza się informacje o bieżących
promocjach, wydarzeniach, czy nowych produktach.
Im skuteczniej to narzędzie jest wykorzystywane, tym
szybciej powstaje potrzeba kompleksowej analizy
odzewu ze strony użytkowników.
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miejscu przytoczyć prognozę Gartnera, który zakłada, że do 2015 r. ludzie w co drugim
przypadku będą identyfikować markę na
podstawie jej profilu w social media. Oznacza to, że w 50% przypadków pierwszy raz
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wpisy. Tworzy się w ten sposób duży i skomplikowany
zestaw danych, który niesie ze sobą szereg informacji.
Obecnie dostępne są już na rynku narzędzia, które
pozwalają analizować te dane, dostarczając firmom wymiernych korzyści. Źródła danych dla takich systemów
mogą być różne: od serwisów społecznościowych typu
Facebook, poprzez blogi, fora, mikroblogi jak Twitter, aż
po ankiety i kwestionariusze. Wobec natłoku informacji
pojawiających się w sieci, automatyzacja analizy treści

Firmy dostrzegły w końcu, jak
wielkie korzyści przynosi wykorzystanie Internetu (…). Z pewnością będą więc generować coraz większy popyt, stawiać nowe
wymagania.

daje przedsiębiorstwu potężne narzędzie oraz pozwala
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kampanii, w rezultacie poniesiono duże nakłady na reklamę, która przyniosła odwrotny skutek od zamierzonego.
Gdyby zostały wykorzystane możliwości rozwiązań social

Perspektywy na przyszłość

media, bez problemu i bardzo szybko odkryła by, że akcja
promocyjna nie przynosi rezultatu. Wpisy na Facebooku
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swojego pomysłu, odpowiednio pokierować opiniami. w początkowej fazie jest to jeszcze
możliwe, później mamy już do
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miesiąc, z tygodnia na tydzień.
w konsekwencji narzędzia służące analizie danych z social media również muszą ewoluować
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Firmy dostrzegły w końcu, jak wielkie korzyści przynosi
wykorzystanie Internetu w promocji, zbieraniu informacji,
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Niektóre narzędzia do badania social media, np. Comarch
Social Intelligence, można w prosty sposób zaadoptować
do innych celów. Mogą one służyć na przykład jako pierwsza linia weryfikacji wiadomości w systemach Help Desk.
Analiza słów zawartych w przychodzącym mailu pozwala
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