Pandoraz® Social Media Monitor
TASCLINX is een netwerkorganisatie gevestigd te
Rosmalen (NB) en
gespecialiseerd in de
oplossing van vraagstukken op het gebied van
ICT, organisatie en
management. Vanaf 1996
zijn wij actief in zowel de
publieke als de private
sector.

Steeds meer organisaties gebruiken social media naast de klassieke marketing- en
communicatie-instrumenten om de relatie met nieuwe en bestaande klanten te
onderhouden. Het gebruik van social media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook,
Google+ en YouTube raakt steeds meer ingeburgerd. Zakelijk bieden social media
vrijwel onbegrensde mogelijkheden om producten en diensten meer bekendheid
te geven. Daarnaast kunnen klanten directer en concreter worden geholpen door
(een deel van) de ondersteuning via social media te laten lopen.
Eén van de aspecten die een belangrijke rol spelen bij de toepassing van social
media is de grote hoeveelheid data die moet worden verwerkt. Bovendien kan een
consequent gebruik van social media tijdrovend zijn. Die nadelen wordt grotendeels opgelost door te werken met de social media monitor Pandoraz®.

De rode draad door onze
activiteiten is dat wij onze
opdrachtgevers doelgerichte en professionele
ondersteuning bieden op
een zeer kosteneffectieve
manier. Dat wordt o.a.
gerealiseerd door gebruik
te maken van innovatieve
werkwijzen en hulpmiddelen.

Alle informatie op één dashboard
Hoeveel social media kanalen u ook
gebruikt, u kunt ze met behulp van
Pandoraz® besturen vanuit één
overzichtelijk dashboard. Daarin maakt
u niet alleen uw berichten en digitale
nieuwsbrieven, maar u beheert ook uw
contacten en volgt wat de respons is op
de berichten die u heeft verstuurd.

Veel opdrachten die wij
uitvoeren zijn complex van
aard en kennen een hoog
afbreukrisico. Dat is voor
ons een extra uitdaging om
samen met onze opdrachtgevers te werken naar een
passend en aansprekend
resultaat.

Doordat wij onze kennis en
ervaring voortdurend met
u delen is uw afhankelijkheid van ons minimaal en
het rendement van de
geleverde ondersteuning
maximaal.

Nadere informatie:
TASCLINX BV
Postbus 77
5240 AB Rosmalen
Tel. +31.88.890.8900
Internet:
www.tasclinx.com
e-mail:
Servicedesk@tasclinx.com

Periodieke rapportages
Een van de voordelen van het werken
met een monitor als Pandoraz® is, dat u
op ieder gewenst moment een
rapportage kunt opvragen over een
groot aantal meetpunten die u laten
zien hoe uw gebruik van de social
media kanalen verloopt. Die
rapportages kunt u desgewenst zelf ook
aanpassen naar uw eigen wensen.
Selfservice of managed
Het gebruik van Pandoraz® is
eenvoudig. Een gebruiker kan zelf snel
met de monitor overweg. Stelt u
deskundige ondersteuning en
begeleiding op prijs, dan is dat altijd
mogelijk. Daarvoor hebben we 2
heldere ondersteuningsopties
beschikbaar. In de meest eenvoudige
vorm richten we de monitor voor u in
en regelt u zelf verder de toepassing.
In de meer uitgebreide vorm (managed)
regelen wij de monitoring van uw social
media acties op uw aanwijzingen.
Een combinatie van beide vormen is
eveneens mogelijk. U begint dan met
uitgebreide ondersteuning en
geleidelijk neemt u zelf de besturing
over. Uiteraard staan wij u altijd bij met
technische ondersteuning.

Geschikt voor iedere organisatie
Social media zakelijk toepassen kan
in iedere soort organisatie. Bent u
actief bent in de publieke sector of
heeft u een MKB bedrijf of u bent
een actieve eenmanszaak: in alle
gevallen kunt u social media inzetten
om uw bekendheid te versterken,
uitleg te geven over uw producten of
diensten of uw klanten en relaties
effectief te ondersteunen.
Bent u al actief met social media, dan
helpt Pandoraz® om uw rendement
te vergroten.
Meer weten: neem contact met ons
op voor een vrijblijvende demo of
eventueel een proefaccount op
Pandoraz®.

