
Seertal
på nettet

Udviklingen indenfor software går i retning af 

mere og mere web-baserede værktøjer. Indenfor 

analyse af Tv-meter data er denne udvikling også 

i gang. TNS Sofres AM, der også  har udviklet 

InfoSysTv har udviklet InfoSysExec.

InfoSysExec er en web-baseret rapporterings-

facilitet, som giver hurtige og overskuelige rap-

porter til slutbrugerne. 

Som udgangspunkt er InfoSysExec en enklere og 

nemmere udgave af InfoSys, som giver adgang til 

de samme data som i InfoSys, men med et enkelt 

og mere brugervenligt interface. 

Der er mulighed for at analysere på programmer 

og på spots og naturligvis også på tid, som det 

kendes fra InfoSys. 

 

InfoSysExec er udviklet som et værdifuldt sup-

plement til InfoSys, men er ikke tiltænkt at skulle 

erstatte InfoSys. 

Alle de kendte analyser i InfoSys findes således 

også i InfoSysExec, men med prædefinerede 

målgrupper og faste skabeloner gøres det nem-

mere for brugerne at vælge en rapport og få den 

vist i deres browser.  Grafikkken i rapporterne er 

gjort mere ”lækker”, så rapporten nemmere kan 

indgå direkte i en  præsentation. 

En mulighed for at bestille tv-klip sammen med 

en række nøgletal og kurver hører til de seneste 

faciliteter, der er udviklet i InfoSysExec.  

I InfoSysExec ligger en række faciliteter til ge-

nerering af færdige rapporter, som kan dis-

tribueres automatisk via e-mail eller FTP efter 

eget ønske. Denne facilitet er især anvendelig 

ved fremstilling af standard rapporter til daglig 

rapportering til eks. ledelse eller andre udenfor 

analyseafdelingerne. Denne facilitet mulligør 

også, at kunder der slet ikke selv ønsker kontakt 

til de bagvedliggende værktøjer kan få adgang 

til daglige seer-tal i den form, de præcis måtte 

efterspørge.

Af Frank Klausen, udviklingschef

Yderligere information:

frank.klausen@tns-gallup.dk
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Således ser de vigtigste se-
ertal ud for en tilfældig dag. 
Søjlerne viser antallet af 
seere af de enkelte kanaler 
i procent, og cirklen viser 
kanalernes andel (share). 
Nederst ses seertallene 
fordelt på en række tidsin-
tervaller (dayparts).

Her illustreres samspillet og 
styrkeforholdet mellem 3 kanalers 
programmer på en enkelt aften.

Let tilgængelig VIDEN til ikke fagfolk


