Verschil openbare en betaalde Coosto-versie
De openbare versie van Coosto is een ideale manier om een idee te krijgen hoe mensen op
social media praten over bepaalde onderwerpen. Als je serieus je merk wilt monitoren, volstaat de
openbare versie van Coosto niet. De betaalde versie biedt uitgebreide merkstatistieken, waarmee je
diepgaande inzichten verschaft in je merk, product, concurrent of markt. Bekijk hier de verschillen:

OPENBAAR

BETAALD

Toegang tot historisch archief

30 dagen

01/01/2009

Aantal websites

> 400.000

> 400.000

Updatefrequentie berichten

Real-time

Real-time

Aantal zoekopdrachten

Onbeperkt

Onbeperkt

Aantal resultaten

Onbeperkt

Onbeperkt

200

Onbeperkt

3

15

10 woorden

Onbeperkt

5x per dag

Onbeperkt of zelf instelbaar

Activiteitweergave in minuut-, uur-, dag of weekgrafiek





Sentimentscore over zoekopdracht





Bronoverzicht





Impressies in minuut-, uur-, dag of weekgrafiek





Discussieweergave





Mediaweergave





Onderscheid tussen bericht en reactie





Vertoonde berichten

Vergelijkende zoekopdrachten

Lengte zoekopdracht

Alerts via e-mail
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OPENBAAR

BETAALD

Filteren op sentimentscore, trending topics, websites, bronnen, auteurs, geo-locaties en vanuit deze filters verder zoeken





Sentimentscore per bericht





Sentimentscore per bericht handmatig aanpassen





Berichten sorteren op datum, relevantie, bereik, invloed en
aantal reacties





Trending topics per zoekopdracht





Trending hashtags per zoekopdracht





Aantal auteurs en percentage man/vrouw





Per auteur in relatie tot de zoekopdracht: aantal berichten en
bijbehorend sentiment





Per auteur: auteurdetails met aantal berichten, sentiment,
invloedscore, volgers, geslacht en auteursnetwerk





Aantal websites





Per website in relatie tot de zoekopdracht: aantal berichten,
sentiment en bereikscore





Zoeken naar links





Invloedrijke links in relatie tot zoekopdracht meten





GeoMark: meten over welke plaatsen wordt gesproken





GPS: meten vanuit welke plaatsen wordt gesproken





Opgeslagen filterlijsten toevoegen aan zoekopdracht





Engagement: reageren, publiceren en workflow





Engagement: meten en rapporteren hoe je team presteert





Engagement: social CRM





Uitgebreid zoeken in profielen op locatie, naam of biografie





Auteurs die voldoen aan bepaalde profielen toevoegen aan
zoekopdracht
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OPENBAAR

BETAALD

Externe ontvangers van alerts en rapporten
(automatisch en handmatig)





Dashboards die je publiek kunt maken





Exporteren van de data (PDF, XLS, CSV, PNG)





Toegang tot API (o.a. voor koppeling CRM-systeem)





Onbeperkt ondersteuning van ons supportteam
(telefoon + mail)
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