Automatizovaný monitoring zmínek na webu
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1. O co jde
Lidé se o vás a vaší značce určitě na internetu baví. Pokud o tom nevíte, může to mít
negativní dopad na vaši on-line reputaci. Z těchto diskuzí se můžete poučit a zlepšit tak
vaše služby, produkty nebo třeba zákaznickou podporu.
V každém oboru lidé řeší problémy – neví, jak udělat určitou věc, potřebují odbornou
radu nebo nasměrování na obsah, kde požadované naleznou.
Když budete o všech těchto zmínkách vaší značky a souvisejících tématech v oboru vědět,
snadno na ně zareagujete. Jednak si tím zlepšíte svůj branding, ale můžete také navázat
mnoho kontaktů, ze kterých získáte nové klienty a zákazníky (o zpětných odkazech ani
nemluvě).

2. Jaký bude výstup
Výstupem je jedna nebo několik tabulek s odkazy na konkrétní stránky, kde se mluví
přímo o vaší značce nebo o tématech, kterým rozumíte a máte k nim co říci. Díky tomu
můžete jednotlivé zmínky procházet a reagovat na ně.
Tabulka může vypadat například následovně. Je v ní úryvek textu kolem
monitorovaného slova, odkaz na stránku a další informace.
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3. Potřebné nástroje
Pro nastavení monitoringu podle tohoto návodu budete potřebovat následující nástroje.
Jde o webové aplikace, není tedy potřeba nic instalovat do počítače, stačí se pouze
zaregistrovat.
!
!
!
!
!
!

https://mention.com
https://www.google.com/alerts
http://www.talkwalker.com/
http://www.rssmix.com/
https://ifttt.com/
https://drive.google.com - konkrétně tabulky

4. Postup nastavení
Celý postup jde shrnout do několika kroků:
1. Příprava klíčových slov, která se budou monitorovat.
2. Nastavení monitorovacích aplikací Mention.com a/nebo Google Alerts a/nebo
Talkwalker.
3. Agregování nalezených zmínek přes RSS Mix a IFTTT do Google Drive tabulky.
4. Vyhodnocování a úpravy monitoringu.

Příprava klíčových slov
Prvním a velice důležitých krokem je příprava všech klíčových slov, která se budou
monitorovat. Od toho se odvíjí jak kvalita získaných zmínek, tak jejich množství.
Nebojte se v první iteraci zvolit slov více (klidně i obecnějších). Práce s monitoringem
vždy zahrnuje i zpětnou vazbu a úpravu klíčových slov.
Mezi seznam slov určitě zařaďte ta spojená s vaší značkou. Dále jméno a příjmení všech
osob, které za firmu veřejně vystupují, publikují články apod.
Použijte také překlepová slova. Ta můžete zjistit například v Google Analytics, Google
Webmaster Tools nebo nástrojích pro analýzu klíčových slov Skliku a AdWords.
Díky tomu budete vědět, kde se o vaší firmě a zaměstnancích mluví.
V další množině klíčových slov si vydefinujte ta slova, která se pojí s tématy vašeho
oboru. Může jít jak o obecnější slova, tak i úzce zaměřená.
Tato tematická slova můžete zjistit několika způsoby:
! Podívat se do Google Analytics (nebo jiného analytického nástroje, který aktivně
používáte) a zjistit slova, přes která k vám na web návštěvníci již chodí
z vyhledávačů – jak ta placená, tak neplacená.
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! Pokud máte na webu interní vyhledávání, v Google Analytics také zjistíte, jaká
slova návštěvníci hledají.
! Podívejte se do Google Webmaster Tools, kde naleznete další slova, která jsou
v Google Analytics skrytá jako (not provided).
! Použijte nástroje pro analýzu klíčových slov v Skliku a AdWords.
! Podívejte se do našeptávače Seznamu a Googlu. Pro Google můžete použít nástroj
http://keywordtool.io/ nebo http://ubersuggest.org/.
! Projděte tematická diskuzní fóra a zjistěte, o čem se lidé často baví. Zapojte i
sousloví ve formě otázek.
! Pracujte se svým obsahem na webu – pokud píšete články na určitá témata,
použijte je také pro monitoring.
Po analýze všech zdrojů byste měli mít seznam veškerých důležitých slov.
Například pro Abivia.cz by část monitorovaných slov mohla být:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

abivia,
abivia.cz
abivie (překlepové slovo)
insolvence.cz
David Vozák (jednatel společnosti)
oddlužení
osobní bankrot
jak vyhlásit bankrot
návrh na insolvenci
jak podat návrh na insolvenci
kde podat návrh na insolvenci
insolvenční kalkulačka
podmínky insolvence
žádost o insolvenci
...

Nastavení monitorovacích aplikací
Klíčová slova je nyní potřeba nastavit v monitorovacích aplikacích. Doporučujeme
používat Mention.com a Google Alerts, případně Talkwalker. Jde o na sobě nezávislé
nástroje, a proto každý z nich poskytuje jiná data. Částečně se však vždy budou svými
výsledky (nalezenými zmínkami) překrývat.
Do jednotlivých nástrojů zadejte připravená klíčová slova. Každý nástroj má specifické
nastavení.
Mention.com
V rámci jednoho alertu je možné monitorovat až pět klíčových slov. Je možné zadat i
vylučovací slova – v případě, kdy víte, že vaše vybraná slova se často pojí s dalšími pro
vás nerelevantními slovy, zadejte je jako vylučovací.
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Vyplněná klíčová slova v Mention.com mohou vypadat následovně.

Na další stránce poté vyberte jaké zdroje chcete monitorovat – sociální sítě, blogy, videa,
fóra apod. Doporučuji ze začátku nechat vše povolené a při vyhodnocování případně
zakázat.
Vyplňte také weby, které chcete blokovat. Tedy ty, ze kterých vás zmínky nezajímají –
typicky vaše vlastní weby. Tento seznam budete určitě ještě v průběhu vyhodnocování
v budoucnu upravovat.
Nastavení může vypadat následovně.
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Google Alerts
Google Alerts má jednodušší nastavení. Zadáte klíčové slovo, zvolíte jazyk a region, ve
kterém slovo chcete monitorovat. Nastavte vždy v položce „Kolik“ „Všechny výsledky“ a v
„Doručit kam“ „Zdroj RSS“.
Nastavení tedy může vypadat následovně.
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Poznámka: V rámci monitorovaného klíčového slova můžete pracovat také
s pokročilými operátory jako je znak *, operátory „OR“, „AND“, „-“, „+“ apod.
Talkwalker
Nastavení Talkwalkeru je podobné nastavení Google Alerts. Vyberete jaké typy obsahu
(Result type) vás zajímají, jazyk a periodicitu zasílání alertů.
Nastavení může vypadat následovně.
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Agregování zmínek do Google Drive tabulky
Aby bylo proházení nalezených zmínek co nejjednodušší, je vhodné jej mít na jednom
místě. Nebude nutné tak procházet každé nastavené slovo zvlášť. Proto je důležité
agregovat všechny zmínky do tabulky. Ušetří to spoustu času a vše se děje automaticky.
Všechny tři výše zmíněné aplikace umí exportovat seznam zmínek jako RSS. URL adresu
RSS eportu naleznete přímo v dané aplikaci. Následující screenshoty vám usnadní
hledání.

Mention.com

Google Alerts

Talkwalker
URL RSS exportu si tímto způsobem připravte pro všechna upozornění, která jste si
dříve nastavili.
Pro každou aplikaci je důležité nastavit agregaci do tabulky zvlášť. A to proto, že každý
export má mírně jinou strukturu a kdyby se vytvářela jen jedna tabulka, byla by
nepřehledná.
Ze všech RSS exportů jedné aplikace se nyní pomocí RSS Mix vytvoří jeden souhrnný
RSS export.
To je velice jednoduché – stačí přejít na web http://www.rssmix.com, vložit seznam URL
adres, případně jej pojmenovat (nepovinné), a kliknout na vytvořit.
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Tímto se sloučily všechny RSS exporty z daného nástroje do jednoho – je k dispozici přes
URL adresu RSS Mix, například http://www.rssmix.com/u/007/rss.xml. Ten se použije
v nástroji IFTTT.com.
Stejný postup proveďte také pro další monitoring aplikace.
Po přihlášení do IFTTT vytvořte „nový recept“ a postupujte podle následujících
screenshotů.
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Vyhodnocování a úpravy monitoringu
Nyní se vám do tabulky v Google Drive sbírají všechny nastavené zmínky. Ty už poté
musí zpracovávat „živý člověk“ a vyhodnotit, na co má smysl reagovat a na co ne.
V tabulce si například můžete nastavit podmíněné formátování a automaticky si tak
označit weby, které byste neměli při kontrole přehlédnout. Nebo naopak ty, které můžete
s klidem ignorovat.
Pravidelně také nastavení aplikací pro monitoring upravujte – smažte klíčová slova,
která nepřináší relevantní zmínky. Přidávejte slova nová apod.

Sokolská 4, 120 00 Praha 2
+420 242 425 903

Lidická 20, 602 00 Brno
+420 549 216 707

www.robertnemec.com
info@robertnemec.com

fb.com/RobertNemec.com
twitter.com/RobertNemec_com

Strana 14 z 15

Kontaktujte nás
RobertNemec.com
Web: http://robertnemec.com
Tel: +420 242 425 903
E-mail: info@robertnemec.com
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