
Het laatste nieuws in slechts enkele stappen

Voer een term in waar je tweets over wilt weergeven, bijvoorbeeld een 
nieuwsitem, product, voetbalclub of plaats. Kies vervolgens in de taal.

Nadat de tweets zijn geladen, worden de verschillende termen uit de tweets gepresenteerd in 
een wordcloud. Hoe meer een term voorkomt in de tweets, des te groter de term in de 
wordcloud wordt gepresenteerd.

Bij het related words gedeelte voer je een term in om te zien welke andere termen het 
meest zijn geassocieerd met de ingevoerde term. Hiermee kun je gerichter zoeken naar de 
juiste tweets door te zien welke woorden samenhang met elkaar hebben.

Als resultaat wordt er een wordcloud gepresenteerd die termen die het meeste zijn 
geassocieerd met het ingevoerde woord groter laat zien.

Haal de tweets terug die een 
bepaald woord bevatten.

Download de tweets naar je 
eigen device. Je kunt ervoor 

kiezen om alle tweets 
tedownloaden of de tweets te 

downloaden op basis van 
jouw selectie.
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Als eerste bij het de laatste gebeurtenissen - Lees het laatste nieuws of tweets over jouw favoriete onderwerpen voordat 
het op het nieuws verschijnt. Maak gebruik van de kracht van miljoenen gebruikers die jou het nieuws brengen.


De laatste  meningen en inzichten - Lees de laatste inzichten en meningen over het onderwerp naar jouw keuze.


Uitstekende tweets search engine - Snel en makkelijk naar de juiste selectie tweets door het geavanceerde 
zoekmechanisme die makkelijk te gebruiken is.


Nieuws uit allerlei soorten bronnen bij elkaar gebracht - Verschillende websites en gebruiker tweeten over nieuws of 
andere soort onderwerpen. Kleine websites, grote websites, bekend of onbekend, met deze applicatie wordt alles bij elkaar 
gebracht zolang het relevant en recent is.


Tweets importeren - Makkelijk en gratis te gebruiken tool om tweets in csv-formaat naar je eigen machine te importeren.


In de cloud, op elk device - Gehele applicatie beschikbaar zonder te installeren op ieder device met een webbrowser.


Marketing tool - Bruikbaar als marketingtool om meningen en associaties te monitoren.


Redenen om te gebruiken

Opmerkingen

- Ververs de pagina bij iedere nieuwe zoekopdracht;
- De applicatie werkt het best bij een sterke en stabiele internet 

verbinding;
- Bij verkeerd ingevoerde termen, of als er niet genoeg tweets bij 

een term geïmporteerd kan worden, sluit de applicatie zich 
automatisch af;

- De huidige versie is een testversie en wordt continu aangepast;
- Deze applicatie is bedoeld als een experiment om te ontdekken 

en te laten zien wat er op dit moment mogelijk is met de 
beschikbare middelen om text-data te verwerken;

- Speciale dank aan het team van Rstudio voor het beschikbaar 
stellen van de resources om deze applicatie te bouwen;
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