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Hvad

Hvorfor

Hvordan

Hootsuite er en online-tjeneste til at skabe overblik over tweets, planlægge
tweets, gemme og samarbejde om tweets.
Tjenesten kan også integrere andre sociale medier, for eksempel LinkedIn og
Facebook.
Hootsuite findes i en gratis version og forskellige betalingsversioner. Skal man
gemme tweets, skal man op i en betalingsversion.
Log in

Her er link til at oprette sig som bruger

Tilføj
socialt
netværk

Klik i dropboks:

http://hoots
uite.com/

Vælg netværk og tilføj.

Bevar
overblik
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Her er vist indholdet i home. Herfra skrives tweets, facebookopdateringer,
linkedin-opdateringer, gemmes i kladde og i scheduler. Herfra overvåges
twitter-strømme opdelt på overordnede faneblade som i billedet: aabinside,
spot, giro, cevi og nmulvad, som er åben her.
Du tilføjer en strøm ved at klikke i + Add Stream.
I hvert faneblad kan du oprette op til og med ti strømme, som du følger. Det er
klogt at gøre det for de sociale netværk og emner, som du følger, så du løbende
kan følge strømmen.
Du kan også hente hootsuite som en app til smartphones og tablets, så du kan
følge strømmen, når du har fem minutters pause. Den importerer automatisk
dine indstillinger fra din konto.
Søg efter
emne

Når du tilføjer en strøm, skal du først vælge typen af strøm i Stream. Her er det
sat til Twitter.
Herefter kan du tilføje en strøm på basis af en søgning, keywords eller lister.

Hootsuite viser selv disse eksempler på søgninger. Du kan gøre det samme i
keyword, men her tilføje op til tre kombinationer af søgeord.
I lister kan du tilføje de lister, som du har i twitter. Det er også metoden til at
sikre, at der kun kommer tweets frem fra de pågældende og ikke også
mentions.
Søg
geografisk

Du kan søge geografisk i Hootsuite. For at gøre det, skal du have de nøjagtige
koordinater på det pågældende sted. Dem kan du for eksempel få fra Google
Maps ved i bunden til venstre at klikke på Maps Lab og slå LængdeBreddeMarkør til, søge på en adresse og herefter højreklikke på markøren, hvorefter
du kan kopiere koordinaterne. Se også denne forklaring:

https://map
s.google.co
m/
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https://hootsuite.zendesk.com/entries/22289108-Adding-Geo-Located-SearchStreams
En anden mulighed er via Worldatlas.
Syntaksen for denne søgning er ”evt. søgeord” geocode;55.5555,11.11111,1km
Bemærk at lattitude og longitude skal benytte punktum som decimalseparator,
og der skal ikke være nogen mellemrum i den del af strengen, der fastlægger
geocode og radius.

http://www.
worldatlas.
com/aatlas/
findlatlong.
htm

Her bliver der tilføjet en geografisk søgning, der søger på alle tweets i en
afstand af en kilometer fra det pågældende punkt, der er Folketingets
koordinater.

Her er søgningen indsnævret til kun at tage tweets inden for 100 meter fra
stedet. Ved at tilføje et ord og mellemrum foran geocode, kan du indsnævre din
søgning til kun at finde tweets i dette område, og hvor ordet indgår.
Bemærk, at søgningen ikke finder de tweets, der er sendt fra området, men hvor
folk har slået stedangivelsen fra.
Skriv en
tweet til
kladde

Aktiverer du musen i feltet ”Compose message” folder det sig ud og du kan
skrive en tweet eller en opdatering, som du kan gemme som kladde – klik på
disketten:
Trykker du på den lille pil nedad, kan du se dine kladder:
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Skal du arbejde videre med en kladde, trykker du bare på den, og du kan
redigere den.
Kladder er gode at forberede før en begivenhed, så du har links, twitterhandles
(folks brugernavne, mit er @nmulvad) og meget andet på plads, før det går løs.
Skriv tweet
til draft

Ved at trykke på kalender-ikonet, kan du oprette tweets og updates til
udsendelse senere. Det er smart, hvis du har en hel stribe, som du gerne vil
have overblik over, og derefter udsende ret hurtigt efter hinanden.
Du får denne dialogboks frem.
Husk at være opmærksom på forskel mellem AM og PM. Den mørke er aktiv,
så denne planlægges til at blive udsendt den 27/3 klokken 11.10 am.

Tilføj et
link
Ved at tilføje links her, bliver de automatisk formindsket, og Hootsuite fører
statistik over trafikken.
Rediger
planlagte
opdatering
er

Ved at trykke på papirflyveren under huset, får du en menu kaldet Publisher.
Ved at trykke på ”Scheduled” får du overblik over de planlagte opdateringer og
tweets og kan redigere eller helt slette dem igen.
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