


A cada minuto, são veiculadas e disseminadas
milhares de notícias em sites, portais e veículos de comunicação

com grande velocidade e alcance.



?

Nesta nova dinâmica da informação, como manter a sua 

equipe de jornalismo bem informada com o que 

realmente é relevante

? ? ? ? ?



? ? ? ? ? ? ?

Como fornecer  à equipe este conteúdo de forma ágil e de 

fácil acesso



A ACCESS disponibiliza uma nova ferramenta feita sob

medida para sua emissora. 

Com ela a sua rádio vai ficar mais ágil na produção de 

conteúdo e reduzir custos. 



News Online é uma ferramenta que vai deixar sua emissora sempre ligada
na informação e mais competitiva.

Veja o que o mais a ferramenta oferece, através de uma plataforma 
de trabalho acessada via web.

Um serviço
ACCESS



Um monitoramento diário das notícias mais importantes

publicadas nos principais veículos nacionais, estaduais e 
regionais, para dar subsídio ao trabalho de jornalismo da 

sua emissora.



A ferramenta contempla:

. As principais capas de jornais nacionais e estaduais

. Os principais colunistas de todo o país

. As notícias mais importantes do país, do seu estado e da sua

cidade.



Jornal – Revistas – Sites – Blogs

Notícias são separadas em pastas de assuntos, 
facilitando a leitura.

MONITORAMENTO DA MÍDIA



A ferramenta disponibiliza para o usuário um banco de 
dados que armazenará todo o conteúdo inserido a partir do 

contrato, para pesquisas focadas.

O conteúdo existente na ferramenta pode ser copiado em 

editores de texto, facilitando a edição do material.



Conteúdo fica armazenado em banco de dados 
próprio do cliente, para pesquisas de matérias 
publicadas em dias anteriores.

MONITORAMENTO DA MÍDIA



Com o foco em criar soluções inovadoras a Access disponibiliza seus 
sistemas de Gestão, Automação e Aplicativos para Emissoras de 

Rádio, Emissoras de TV, Jornais e Revistas, facilitando o 
gerenciamento e operação diária de suas empresas. Segurança, 
Controle, Produtividade, Resultado, este é o nosso compromisso.

O News Online é mais uma ferramenta fornecida pela Access.

comercial@accessweb.com.br
41 9 8848 2366

accessweb.com.br
41 3329 7494

SOBRE A ACCESS

mailto:comercial@accessweb.com.br

