
Моніторинг інформаційного поля 
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INLIMITED 

INLIMITED (ТОВ "Новітнє обладнання“) - українська компанія, яка є: 

     - розробником рішень для  інтелектуального аналізу Big Data    

     - системним інтегратором апаратного і програмного забезпечення 

     - постачальником IT-послуг 

Ми допомагаємо втілити у життя унікальні технологічні рішення, які сприяють 

цифровій трансформації, безпеці та автоматизації бізнес-процесів замовників 

Інфраструктурні рішення         Аналітичні рішення            ІТ-консалтинг 
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Inlimited Media Research 

Рішення для миттєвого виявлення та аналізу важливих новин, 

відомостей про компанії, продукти, бренди та особистостей  

з відкритих джерел даних 

Актуальність 

 Автоматизація робочих процесів – постійний моніторинг 

одночасно декількох джерел інформації 

 Скорочення часу на обробку контенту – інтелектуальний 

аналіз тексту, аудіо та відео контенту 

 Систематизоване архівування матеріалів 

Джерела 

 Цифрові аудіо-відео файли 

 Постійні плейлисти теле- і радіоканалів 

 Відеохостинг YouTube 

 Соціальні мережі 

 Інтернет-ЗМІ 

 Месенджери 
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Основні задачі 

 Дослідження інформаційного середовища, пошук медіа приводів, нових 

ідей та перспектив 

 Виявлення нових можливостей та медіа-тем завдяки візуальному аналізу 

застосування споживачами продуктів 

 Моніторинг медіа-активності конкурентів замовника у різних джерелах 

Етап планування 

 Контроль ТБ та радіо реклами для перевірки відповідності виходів  

в ефір оплачених фрагментів й інших параметрів реалізації кампанії 

 Виявлення і оперативне реагування на кризові ситуації («чорний PR») 

 Моніторинг реакції на рекламні кампанії, програми та інший контент  

 

 Швидка підготовка звітності за ключовими показниками 

 Систематизоване зберігання в архіві та зручний пошук – за потреби 

Етап розміщення 

Пост-кампейн етап 
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 Автоматичний пошук рекламних блоків, новин, особистостей, програм, логотипів, що цікавлять замовника 

 Класифікація матеріалу у розрізі тем, компаній, брендів, продуктів, мовців, осіб, джерел, міст, дат, емоційної тональності 

 Виявлення інформаційних тем та їх ранжування за популярністю 
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Inlimited Media Research 
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* Інформація подана для прикладу і є 

актуальною на час створення презентації  

Приклад інтерфейсу для моніторингу 

політичних кампаній   
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 Визначення кількості інформаційних повідомлень про компанію, особу  

або на обрану тему (текстових, відео, аудіо) 

* Інформація подана для прикладу і є 

актуальною на час створення презентації  

Приклад інтерфейсу для моніторингу 

політичних кампаній   

Inlimited Media Research 
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 Розпізнавання осіб за відео та аудіо зразками для виявлення аудіовізуального контенту 

 Визначення аудіо згадувань, шляхом перетворення мовлення у текст (укр., рос., англ. мови) 

 Виявлення символів та логотипів компаній 

 Контроль медіа плану (кількості інформаційних блоків на телебаченні та радіо) 
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* Інформація подана для прикладу і є 

актуальною на час створення презентації  

Приклад інтерфейсу для моніторингу 

політичних кампаній   
Inlimited Media Research 
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 Виявлення емоційного забарвлення тексту за темою дослідження 

 Оперативне визначення негативного контенту 

 Порівняння тональності за інформаційними джерелами  
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* Інформація подана для прикладу і є 

актуальною на час створення презентації  

Приклад інтерфейсу для моніторингу 

політичних кампаній   

Inlimited Media Research 
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 Порівняння аналітичних результатів за різними темами досліджень 
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 Сторінки для порівняння 
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* Інформація подана для прикладу і є 

актуальною на час створення презентації  

Тема: Рекламна кампанія “Х” Тема: Рекламна кампанія “У” 

Inlimited Media Research 



Інтерфейс Inlimited Media Research  
 Налаштування параметрів класифікації  Виявлення позитивного та негативного тону  

 Індивідуальна система фільтрації та пошуку  

 Налаштування аналітичних панелей та широкі можливості експорту  

 Фільтрація за ключовими 

словами і фразами 
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Візуалізація 

 Автоматичне заповнення та формування звітів 

4 

Аналітичні динамічні web-панелі 

Звіти у зручному для замовника форматі – 

автоматичне заповнення сформованих шаблонів 
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Сповіщення на email та/або телефон 

Інструмент постійного моніторингу 

та швидкого реагування на негативні події 



Інфтерфейс розширеної системи 
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Відтворення відео або 

потокового відео 

Розпізнавання 

тексту на екрані 

Автоматичне 

розпізнавання 

ключових персон 

Синхронізація 

часу 

Ідентифікація 

мовця 

Автоматично генерований 

транскрипт з використанням 

розпізнавання мови 

Пошук і класифікація 

матеріалу 
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Рішення Inlimited Media Research 
Відображення результатів моніторингу відео контенту у окремому інтерфейсі  

  Розпізнавання облич 
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  Розпізнавання логотипів  
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  Розпізнавання тексту на екрані       
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Платформа IDOL- основа 

аналітичного рішення  

HP Enterprise 

2015 Forrester Wave  
Пошук та аналіз структурованих 

і неструктурованих даних 

2016 Forrester Wave 
Текстова аналітика 

2017 Forrester Wave 
Когнітивний пошук 

2018 Forrester Wave 
Текстова аналітика на базі АІ 

HP HPE 

Micro Focus 

Ми єдині в Україні маємо статус  

Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert 

 Використання технологій глибинного навчання та штучного інтелекту 

 Повне розуміння і контроль ситуації у рамках однієї системи 

 Широкі можливості програмування задач 

2020 Forrester Wave 
Текстова аналітика на базі АІ 
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Наші переваги 

1. Досвід реалізації масштабних проектів національного рівня 

2. Свій штат кваліфікованих розробників та інженерів з великим досвідом роботи 

3. Власні розробки в сфері Artificial Intelligence та створення унікальних 

 проектних рішень для ринку України 

4. Повний спектр IT-послуг - від аудиту і проектування до кінцевої реалізації  

та сервісного обслуговування 

5. Партнерство з провідними IT вендорами світу, що забезпечує 

використання в проектах і рішеннях технологій останнього покоління 

6. Наявність дозволу на реалізацію проектів для підприємств, які  

провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею  
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Дякуємо  

за увагу! 

hello@inlimited.ua 

 +38 (044) 222 91 89 

www.facebook.com/InlimitedTM 

www.inlimited.ua 

http://www.facebook.com/InlimitedTM
http://www.inlimited.ua/

