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سامانه ی رصد و مانیتورینگ دیتاک

Data Mining( فعالیــت می کنــد. رســالت دیتــاک  دیتــاک در حــوزه کالن داده )Big data( و داده کاوی ) 

ــد  ــور مانن ــال کش ــازی فع ــای مج ــتفاده از کالن داده فض ــا اس ــاک ب ــت. دیت ــتریان اس ــه مش ــی ب ــی بخش آگاه

اینســتاگرام، توییتــر، تلگــرام و وبســایت های فارســی زبــان بــه ســازمان ها ، کســب و کارهــا و افــراد کمــک 

ــردم ، از  ــه م ــی از ذائق ــن آگاه ــا و همچنی ــود و رقب ــف  خ ــوت و ضع ــاط ق ــل از نق ــناخت کام ــا ش ــا ب ــد ت می کن

ــا  ــاک ب ــره دیت ــل نف ــم چه ــد. تی ــش دهن ــود افزای ــازمان خ ــره وری را در س ــد و به ــان بکاهن ــک تصمیم ش ریس

ــت. ــم آورده اس ــما فراه ــرای ش ــار را ب ــم ی ــزار تصمی ــه اب ــال تجرب ــش از 8 س بی
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امکانات سامانه رصد و مانیتورینگ دیتاک

تعریــف بــدون محدودیــت  کلیــد واژه بــرای دسترســی  بــه محتوای 
پیرامــون موضــوع مــورد نظــر شــما از میــان تمــام محتــوای فارســی 

تولیــد شــده در فضــای مجازی

ــورت  ــه ص ــرفته ب ــای پیش ــاخت بولتن ه ــرفته: س ــاز پیش ــن س بولت
یکپارچــه و بــا قابلیــت تفکیــک پذیــری مــورد نظــر شــما 

یکپارچگــی بســترها: بــه صــورت یکپارچــه بــر تمــام محتــوا تولیــد 
شــده پیرامــون ســازمان خــود در تلگــرام، توییتــر ، اینســتاگرام ، 
ســایت هــای خبــری و روزنامــه هــای انالیــن نظــارت داشــته باشــید

بــا  اختصاصــی  داشــبوردهای  ســاخت  اختصاصــی:  داشــبورد 
اســتفاده از نمودارهــای کاربــردی  جهــت دسترســی آســان بــه 

آن  چــه در نظــر داریــد

انتخابــی و فیلترهــای  بــه بســتر  بــا توجــه  جســتجو پیشــرفته: 
میــان  در  کلیــدی  کلمــات  و  محتــوا  زمان،نــوع  ماننــد  متعــدد 
محتــوای تولیــد شــده پیرامــون موضاعــات خــاص جســتجو انجــام 

دهیــد

پیرامــون  کلمــات  ابــر  نمایــش  قابلیــت  کلمــات:  ابــر  نمــودار 
موضوعــات شــما بــار اطــالع ســریع و کلــی از انچــه در حــال وقــوع 

اســت

شــاخص آنالیــز بولتــن: ایجــاد شــاخص های آنالیــز شــخصی ســازی 
شــده بــرای دریافــت گــزارش هــای تحلیــل از بولتن هــای خبــری

تایــم الیــن خبــری: دریافــت تمــام اخبــار تولیــد شــده پیرامــون 
ســازمان شــما در جــدول بــه صــورت لحظحــه ای

بــرای  دســته بنــدی منابــع: دســته بنــدی کــردن منابــع خبــری 
پبرامــون  شــده  تولیــد  محتــوا  بــه  دسترســی  در  تســهیل 

کلیــدی موضوعــات 

شناســنامه محتــوا موضــوع: دریافــت گــزارش کامــل تحلیــل و 
ــما  ــدی ش ــات کلی ــاره موضوع ــده درب ــد ش ــوای تولی ــاری از محت ام

ــترها ــام بس ــک تم ــه تفکی ب
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مهم ترین مزیت رقابتی دیتاک

دسترسی کامل به اینستاگرام، توییتر، تلگرام و خبرگزاری ها

حجم باالی دیتا جمع آوری شده حتی دسترسی به دیتای گذشته 

استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در پردازش متن و تحلیل احساسات کاربر

دانش و تجربه در جمع آوری و تحلیل دیتا به مدت 9 سال

رابط کاربری ساده، قدرتمند و منعطف
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9 سال



خصوصیاتسامانه

یکپارچه --- جامع --- ساده --- اختصاصی
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چرا سامانه روابط عمومی  دیتاک؟

دسترسی ساده به کل محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی

امکان تفکیک محتوای تولید شده پیرامون خود و رقبا

تحلیل بسترهای مختلف با استفاده از نمودار های آماری متنوع

امکان دسترسی به محتوا تا یک سال گذشته

قابلیت شخصی سامانه قالب گرافیکی سامانه
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راه کارهای دیتاک:

ــل و  ــت تحلی ــی جه ــط عموم ــران رواب ــرای مدی ــاک ب ــگ دیت ــد و مانیتورین ــامانه رص س

ــترها  ــی بس ــود در تمام ــازمان خ ــت س ــتن از وضعی ــالع داش ــازی و اط ــای مج ــد فض رص

و همچنیــن مدیــران مارکتینــگ کــه بــه اهمیــت فضــای دیجیتــال و تبلیغــات فضــای 

ــد. ــه می کن ــمندانه ای ارائ ــای هوش ــد راه کاره ــل دارن ــی کام ــازی آگاه مج
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قابلیت های سامانه روابط عمومی دیتاک:

دیتاصحبتمیکند...

مطلع شدن قبل از ایجاد یک موج خبری در تمام بسترها

مدیریت یکپارچه تمامی بسترها و کاهش زمان رصد

دسترسی ساده به انواع گزارش های اماری و مقایسه ای بر روی محتوا تولید شده پیرامون سازمان



       

چشم انداز دیتاک

بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی  مــا در دیتــاک جهــت تکمیــل کــردن چرخــه 

برآنیــم تــا  قابلیــت مدیریــت تیــم تولیــد محتــوا و انتشــار و پاســخ دهــی مناســب 

ــاک  ــگ دیت ــد  و مانیتورین ــه رص ــه چرخ ــی را ب ــبکه های اجتماع ــران در ش ــه کارب ب

ــامانه  ــه س ــده ب ــه در آین ــات ک ــن امکان ــه ای از ای ــه گوش ــر ب ــم و در زی ــه کنی اضاف

ــم: ــاره می کنی ــد اش ــد ش ــه خواه ــاک اضاف دیت

ماژول مدیریت تیم

ماژول انتشار

در تیم هــای بــا چنــد نویســنده، هماهنگــی 
ــران  ــندگان و کارب ــان نویس ــوا می ــار محت انتش
بخــش ارتبــاط بــا مشــتریان در شــبکه هــای 
ویژگی هــای  از   )Social CRM( اجتماعــی 
کلیــدی اســت کــه قابلیت هــای متنوعــی دارد.

امکان تعریف کاربران توسط مدیر سیستم

ایجاد سطح دسترسی برای کاربران: مدیر سیستم، دبیر و نویسنده

مدیر سیستم: امکان تعریف کاربر جدید

دبیر: ویرایش مطالب سایر نویسندگان و انتشار محتوا

نویسنده: نگارش محتوا 

پاسخگو: کاربر پاسخ دهنده به سواالت کاربران در شبکه های اجتماعی

بــا  اجتماعــی  شــبکه های  در  محتــوا  انتشــار  مدیریــت  مــاژول 
دیتابیــس  در  گذشــته  ســال های  کالن داده  ذخیــره  از  بهره گیــری 

می کنــد. ارایــه  متــن  بهبــود  جهــت  پیشــنهادهایی  دیتــاک 

امکان اتصال همزمان چند اکانت در بسترهای مختلف

انتشار آنی در بسترهای شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر

امکان زمان بندی انتشار محتوا

نمایش زمان بندی محتوا بسترهای مختلف در تقویم انتشار

امکان مشاهده پیش نمایش محتوا در قالب بستر مورد نظر

امکان اصالح محتوا، زمان و بستر انتشار محتوای در صف تقویم

امکان تنظیم آالرم برای محتواهای منتشر شده

از دیگر ویژگی های اصلی این ماژول عبارتند:
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