RSScockpit

Create your view on news

RSScockpit is jouw eigen omgeving om unieke en relevante nieuwsselecties samen
te stellen en online te delen met klanten, collega’s en publiek. Je kunt dit doen door te
kiezen uit onze grote verzameling newsfeeds of gewoon je eigen URL’s te gebruiken.
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Zoeken
Profielen maken
Widgets maken
Nieuwe RSS-feeds samenstellen
Keuze publicatievorm

Hoe werkt het?
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Registreer je op
rsscockpit.com

Maak eigen, unieke
nieuwsselecties, ook
uit social media
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Stileer de inhoud en
kopieer het script
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Plaats het script op je site
of blog of kies b.v. voor
dagelijkse email updates

RSS - XML - Widget - E-mail
Nieuwsbrief - App - Twitter - Facebook

Een solide oplossing
RSScockpit is een solide oplossing
om online nieuws op een efficiënte
en effectieve manier te gebruiken.
Binnen veel beroepen is kennis en
begrip van externe ontwikkelingen
zeer belangrijk. Aan de andere kant
willen organisaties hun vakkennis
en blik op de wereld delen met hun
publiek. RSScockpit is een effectieve
en kostenefficiënte tool die beide
vragen bedient. Met ruim 5.000
online nieuwsbronnen kunnen
externe ontwikkelingen goed worden
gevolgd en desgewenst gedeeld.

Relevante nieuwsselectie
RSScockpit scant de RSS-feeds van
vele internetbronnen, van nieuwssites, vakbladen of lokale bronnen tot
social media en blogs. Via slimme
filters stel je uit deze bronnen een
eigen nieuwsselectie samen.
De output wordt zo vormgeven dat
het nieuws naadloos aansluit op het
intranet, de website of het blog van

jouw organisatie. Met een klik komen
medewerkers en/of het publiek bij het
specifieke artikel bij de betreffende
bron. De gepubliceerde selectie wordt
door RSScockpit automatisch voorzien van het laatste relevante nieuws
uit de geselecteerde bronnen.

Nieuws op maat
RSScockpit biedt vele oplossingen
voor specifieke wensen.
Wil je intern nieuws in je selectie
opnemen? Wil je het nieuws binnen
jouw selectie modereren voor het
wordt gepubliceerd?
Wil je e-mail updates ontvangen van
jouw nieuwsselectie? Wil je bepaald
nieuws automatisch op de Social
Media (LinkedIn, Twitter) plaatsen?
Wil je een nieuwe en gefilterde RSSfeed maken of deze opnemen in je
eigen systeem middels een API?
Binnen de tool is veel mogelijk.
We spreken je graag om een oplossing
voor specifieke wensen te vinden.

Probeer RSScockpit gratis uit en beslis dan welk
prijsplan bij jouw organisatie past.
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