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Przewodnik po 
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Wprowadzenie 

W tym poradniku dowiesz się wszystkiego co konieczne, aby rozpocząć swoją 

przygodę z Unamo Social Media. Przeprowadzimy Cię przez konfigurację 

konta, pokażemy jak ustawić swój pierwszy projekt i jak dodać słowa kluczowe 

oraz/lub profile do monitorowania. Przeprowadzimy Cię również przez każdy 

moduł naszej aplikacji, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystywać i analizować 

informacje i dane, które wyświetlamy.  Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w 

tym przewodniku pomoże Ci w efektywnym wykorzystaniu naszego narzędzia, 

a co za tym idzie ochronie wizerunku Twojej firmy, poznania działań 

konkurencji oraz pozyskania nowych klientów. 

Zaczynamy! 
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Monitorowanie kanałów społecznościowych polega na śledzeniu wszystkich 

interakcji zachodzących na kanałach social media, związanych z Twoją marką, 

lub z tematami, którymi jesteś zainteresowany. Analiza oraz wyciąganie 

wniosków z tych danych może pomóc Ci w określeniu efektywnej strategii 

marketingowej. Poza ochroną reputacji Twojej marki, Unamo Social Media to 

także możliwość kierowania tworzonych przez siebie treści do właściwych 

odbiorców, wgląd w strategię Twoich konkurentów i co najważniejsze, 

pozyskiwanie nowych klientów. 

Jak stworzyć projekt do monitorowania 

Konfigurując konto Unamo po raz pierwszy zostaniesz poproszony o dodanie 

nazwy swojej domeny. Będzie to podstawowa domena dla wszystkich Twoich 

projektów na koncie Social Media ( jeśli zdecydujesz się korzystać z Unamo 

SEO i /albo Unamo Conversion, ta domena stanie się również pierwszą 

domeną dodaną do tych narzędzi).  

 

Po dodaniu domeny, nadszedł czas na dodanie pierwszego projektu. Wśród 

opcji wyboru znajduje się możliwość utworzenia projektu podstawowego oraz 

zaawansowanego. 



W projekcie podstawowym decydujesz wyłącznie o tym, jakie słowo lub słowa 

główne kluczowe będziesz monitorować. Reszta ustawień jest automatyczna i 

w każdej chwili możesz je zmienić. Jeżeli dopiero rozpoczynasz przygodę z 

monitorowaniem internetu, jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie. 

W projekcie zaawansowanym natomiast, decydujesz nie tylko o słowach 

głównych kluczowych, które podlegać będą monitorowaniu, ale również o 

słowach wymaganych lub wykluczonych (powiązanych ze słowem kluczowym 

głównym). W projekcie zaawansowanym decydujesz także o tym czy chcesz 

monitorować słowo kluczowe, czy jednak decydujesz się na monitorowanie 

konkretnego profilu. 

 



Monitoruj markę, temat lub profil 

Wybierając monitorowanie słowa kluczowego, decydujesz się na 

monitorowanie marki lub tematu. Oznacza to, że możesz monitorować 

wypowiedzi na temat nowych trendów w Twojej branży, wydarzeń, sytuacji 

politycznej, nowego produktu, konkretnej przypadłości oraz każdego innego 

tematu, który znajdzie się w obszarze Twoich zainteresowań. To rozwiązanie 

będzie idealne dla Ciebie jeżeli chcesz monitorować wypowiedzi pojawiające 

się na temat Twojej marki. Dzięki wpisaniu nazwy swojej firmy oraz wszystkich 

powiązanych z nią s łów kluczowych (takich, które są dla niej 

charakterystyczne), będziesz mógł docierać do wzmianek, w których Internauci 

wypowiedzieli się na temat Twojej działalności. Dzięki temu łatwiej wyciągniesz 

wnioski z ich wpisów oraz ochronisz swój wizerunek, jeśli zajdzie potrzeba 

reakcji na negatywną ocenę. 

Monitorowanie profilu pozwoli Tobie natomiast na monitorowanie wszystkich 

ak tywnośc i odbywających s ię w obrębie wskazanego profi lu 

społecznościowego. Zarówno tutaj, jak i przy monitoringu fraz, w projekcie 

zaawansowanym ostatnim krokiem jest wybór zawartości projektu, tzn. co 

chcesz zobaczyć w strumieniu wypowiedzi po utworzeniu projektu: 

• Wszystkie wypowiedzi (wpisy główne oraz komentarze) 

• Tylko wpisy główne 

• Tylko  komentarze (zawierające słowo główne kluczowe oraz nie 

zawierające słowa głównego kluczowego, ale pozostające w kontekście 

dyskusji 

• Tylko komentarze ze słowem kluczowym 

• Tylko komentarze bez słów kluczowych 

• Tylko wpisy główne i komentarze ze słowem kluczowym 

O doborze najlepszych fraz kluczowych będzie mowa w następnym rozdziale 

naszego przewodnika. 
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Efektywny monitoring kanałów społecznościowych zaczyna się od wybrania 

odpowiednich fraz, dzięki którym w strumieniu wypowiedzi zobaczysz tylko te 

wzmianki, które naprawdę Cię interesują. W zależności od obranego celu, 

rodzaj fraz, które wybierzesz, będzie inny. Ogólna zasada dodawania słów 

kluczowych w Unamo Social Media jest jednak taka sama.  

Rodzaje słów kluczowych w Unamo Social Media 

Słowa kluczowe w naszym narzędziu dzielą się na: 

• Słowa (główne) kluczowe będące podstawą rozpoczęcia wyszukiwania w 

projekcie dotyczącym tematu, bądź marki. Jest ono wstępnym określeniem 

poszukiwanego tematu. Wpisana fraza może zawierać kilka słów 

oddzielonych spacją. Możesz szybko przejść do kolejnego słowa 

kluczowego poprzez użycie przecinka lub klawisza ENTER. 

• Słowa kluczowe powiązane, które współwystępują w tekście ze słowem 

głównym kluczowym. Stosuje się je w celu przeprowadzenia 

zaawansowanej konfiguracji projektu - pozwalają na uściślenie wyników 

oraz wnikliwsze poszukiwania przy maksymalnym doprecyzowaniu 

interesujących nas treści. Dzielimy je na słowa powiązane kluczowe 

wymagane oraz słowa powiązane kluczowe wykluczone.  



• Słowa kluczowe powiązane wymagane określają słowa, które muszą 

współwystępować w tekście bądź na stronie ze słowem głównym 

kluczowym. 

• Słowa powiązane kluczowe wykluczone określają natomiast słowa, które 

wykluczą wzmiankę ze strumienia wypowiedzi, jeżeli słowo wystąpi razem 

ze słowem głównym kluczowym w tekście bądź na stronie. Wzmianka ze 

słowem kluczowym stojącym blisko słowa wykluczonego nie będzie 

wyświetlana ani brana pod uwagę. 

Przy konfiguracji projektu spotkasz się również ze słowami globalnie 

wymaganymi oraz wykluczonymi. Te odnoszą się do całości projektu, czyli do 

wszystkich słów kluczowych głównych jednocześnie. Oznacza to, że można 

wykorzystać je do wykluczenia bądź oznaczenia wymaganych powiązanych 



słów kluczowych dla większej liczby słów kluczowych głównych, np. wtedy gdy 

chcemy zastosować te same wykluczenia oraz wymagane słowa dla serii 

kilkunastu bądź kilkudziesięciu słów i fraz głównych kluczowych wpisanych w 

projekcie. 

Przykładowa konfiguracja z wykorzystaniem różnych słów kluczowych, będzie 

wyglądać następująco: 

Uwaga: Pamiętaj, żeby unikać pospolitych i spamogennych słów, w przypaku których 

wykluczeniom nigdy nie będzie końca. Wybieraj takie słowa główne kluczowe i powiązane 

wymagane, które możliwie unikalne i nie mają podwójnych znaczeń. 



Zawężanie wyników w strumieniu wypowiedzi 

W Unamo Social Media nie musisz monitorować wszystkich deklinacji słów 

oddzielnie. Aby otrzymać wyniki dla wszystkich odmian jednego słowa (or 

spróbuj dodać „*” (gwiazdkę) na końcu wyrazu.  

Wpisując sukienk* system znajdzie wyniki dla: 

• sukienka 

• sukienki 

• sukienką itd. 

Dla większej precyzji wyników, ustaw też odpowiednią odległość słowa 

powiązanego od słowa kluczowego korzystając ze znaku "/" i liczby. 

Przykład: 

• Słowo główne kluczowe: sukienk* 

• Słowo powiązane wymagane lub słowo powiązane globalnie wymagane: 

na wesele/4 

W wynikach wyświetlone zostaną wyłącznie wypowiedzi, w których słowo 

główne kluczowe (sukienk*) występować będzie w wypowiedzi ze słowem 

powiązanym wymaganym (na wesele) w odległości nie większej niż do 4 słów 

między słowami (/4). 

Uwaga: Nie podając odległości słowa wymaganego od głównego system może je znaleźć 

również w komentarzu do tekstu, który zawiera słowo kluczowe (główne). 



Jeżeli monitorujesz polskie słowa kluczowe, dla trafniejszych wyników używaj 

wyrazów zarówno z polskimi znakami, jak i bez nich. Pozwoli to na wyszukanie 

większej liczby wypowiedzi. Jeżeli słowo kończy się na słowie z polskiego 

alfabetu (np. Poznań), możesz skorzystać z zasady z gwiazdką i monitorować 

"Pozna*". W ten sposób otrzymasz paletę wzmianek ze słowem Poznan, 

Poznań, Poznaniu, Poznania itp. 

Warto też wiedzieć, że wielkość liter nie ma znaczenia. Po dodaniu słowa 

kluczowego, system będzie wyszukiwał wzmianki, gdzie pojawiły się słowa 

kluczowe pisane zarówno z dużej jak i z małej litery. 

Spójrz jakie wyniki pojawiły się w strumieniu wypowiedzi po powyższej 

konfiguracji: 

Funkcjami pozwalającymi na zawężenie wyników są jeszcze: 

• Opcja pozwalająca na pominięcie szukanego słowa w nazwie autora. 

Możesz ją zaznaczyć wybierając zaawansowaną konfigurację projektu. 

• Chmura słów. Użyj jej jako drogowskazu, który pokaże Tobie najczęściej 

występujące słowa (również te niepożądane).  

Po więcej materiałów dotyczących wyboru odpowiednich słów kluczowych, 

zapraszamy do naszej Bazy Wiedzy: https://docs.unamo.com/unamo-social-

media-przewodnik-po-polsku 
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Monitoruj na bieżąco miejsca, które Cię interesują 

Świadomość tego w jaki sposób użytkownicy odbierają Twoją markę, produkt, 

bądź usługę jest niezwykle cenna. Warto więc, abyś był na bieżąco z tym co się 

dzieje na różnych kanałach społecznościowych.  

Monitorując social media dowiesz się co tak naprawdę myślą Twoi obecni i 

potencjalni klienci o tym co oferujesz, szybko wyłapiesz pozytywne i 

negatywne wzmianki na Twój temat i będziesz mógł natychmiast na nie 

reagować. Śledzenie miejsc, gdzie ludzie wypowiadają się na temat, który Cię 

interesuje pozwoli Ci na głęboki wgląd w Twoją bazę aktualnych klientów, 

konkurencję, liderów opinii, czyli tzw. influencerów oraz ogólnie panujące 

trendy.  

W Unamo Social Media możesz śledzić między innymi: 

• Wzmianki / wypowiedzi 

• Zaangażowanie 

• Sentyment 

• Źródła wypowiedzi 

• Influencerów 

Każdy z tych elementów jest prezentowany w inny sposób, na różnych 

płaszczyznach i w porównaniu z innymi czynnikami. Na Pulpicie znajdziesz 

więc kilka wartościowych wykresów: 

• Historia wzmianek - szybko sprawdzisz w jakim okresie najwięcej 

użytkowników wypowiadało się na monitorowany przez Ciebie temat i czy 

były to pozytywne, czy negatywne wypowiedzi 

• Konkretna godzina, o której ludzie najczęściej wypowiadają się na dany 

temat - zrozumiesz lepiej swoich odbiorców i będziesz mógł publikować 

treści wtedy, kiedy jest największy ruch 



Jedną z bardzo przydatnych funkcji jest również Chmura Słów, będąca 

zbiorem fraz, które często występuję w kontekście wybranego przez Ciebie do 

śledzenia tematu. Oznacza to, że ze wszystkich odnalezionych wzmianek, te 

frazy były najczęściej powtarzającymi się. Największe ze słów w chmurze jest 

słowem, które powtarza się najczęściej. Dzięki temu poznasz jakie emocje 

towarzyszą monitorowanemu tematowi, jak również odkryjesz pojęcia i 

potrzeby klientów, o których nie myślałeś, że mogą wiązać się z danym 

tematem. 

Bardzo ważnym elementem jest również Sentyment, który pokazuje wydźwięk 

emocjonalny wypowiedzi, który można sklasyfikować jako pozytywną, 

negatywną, bądź neutralną. Dzięki naszym czytelnym wykresom, szybko 

zobaczysz ilość wzmianek o Twojej marce oraz stosunek procentowy tych 

pozytywnych do tych z negatywnym wydźwiękiem. 



Unamo Social Media pozwala też na śledzenie Zaangażowania w różnych 

kanałach komunikacji social media. Słuchamy, porównujemy, monitorujemy 

wszelkie wzmianki, które kiedykolwiek powstały na temat Twojej marki, 

biznesu, czy produktu. Kanały social media, które możesz śledzić z Unamo 

Social Media to: 

• Facebook 

• Twitter 

• Youtube 

• Instagram 

 

Pozostawaj na bieżąco ze swoimi mediami społecznościowymi 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu. 
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Jak najlepiej korzystać ze strumienia wypowiedzi 

Strumień wypowiedzi pozwoli Ci być na bieżąco z każdą wzmianką jaka 

pojawia się na temat projektu, który monitorujesz.  

Możesz filtrować wzmianki na różne sposoby, na przykład według źródła, typu 

kanału społecznościowego, płci, czy sentymentu autora. Możesz również 

wybrać najbardziej popularne wypowiedzi, albo te które właśnie się pojawiły. 

W ten sposób będziesz mógł w szybki i efektywny sposób otrzymać listę 

interesujących Cię w danym momencie wypowiedzi (razem z ich specyfikacją).  

<<IMAGE>> 

Pierwsze, czego możesz się dowiedzieć o danej wypowiedzi to jej Sentyment. 

Jest to źródło informacji na temat wydźwięku emocjonalnego wypowiedzi 

użytkownika wobec danej marki, lub obserwowanego projektu. Istnieją trzy 

rodzaje sentymentu: pozytywny, negatywny i neutralny. Sentyment w 

połączeniu z innymi cechami wypowiedz, może być kompletnym pakietem 

informacji na temat barier (lub motywacji) zakupowych klientów oraz tego, w 

jaki sposób na nie wpływać. Poprzez otrzymanie negatywnej wzmianki na 

temat Twojej marki lub produktu, nie tylko dowiadujesz się co dla Twoich 

klientów stanowi problem w tym co oferujesz, ale co bardzo istotne - możesz 

odpowiednio zareagować na nieprzychylną wypowiedź i na przykład 

skontaktować się z klientem, pozostawiając pozytywne wrażeni, co może 

okazać się cenne w przyszłości. 

<<IMAGE>> 

Przy każdej wzmiance możesz znaleźć również liczbę interakcji z nią 

(polubienia, komentarze, udostępnienia postu). Te informacje dadzą Ci ogólny 



obraz popularności wzmianki, która powstała na temat obserwowanego przez 

Ciebie projektu. 

Biorąc pod uwagę, że każdy rodzaj interakcji wymaga różnego zaangażowania 

od użytkownika, w Unamo Social Media oferujemy również liczbę określającą 

Popularność, która stanowi sumę interakcji z danym postem, pomnożoną przez 

konkretną wagę. Im większy "wysiłek" został włożony przez użytkownika - tym 

większa waga jest dodana do danej aktywności.  

Kolejnym pojęciem w sekcji wypowiedzi jest Potencjalny zasięg, który stanowi 

potencjalną liczbę osób, które mogły wyświetlić post. Jest on oparty głównie 

na popularności postu i na liczbie jego obserwatorów. Takie dane zapewniają 

wgląd w to jaki typ treści, z jakich źródeł oraz od jakich autorów jest znaczący i 

chętnie czytany oraz udostępniany w kanałach społecznościowych. 

Estymowany ekwiwalent reklamowy jest to ostatnia liczba w widoku 

wypowiedzi. Jest to kwota, jaką musiałbyś zapłacić za promocję, aby otrzymać 

taki sam wynik zasięgu w social media. Jest to sposób mierzenia np. 

efektywności działań konkursów prowadzonych przez influencerów. 

Ekwiwalent jest szacowany na podstawie wartości wpływu danego wpisu 

według stawek FB, Twittera, Instagrama oraz YouTube. Wycena powstaje na 

bazie stawek samych serwisów, dlatego szacunkowe wartości widoczne w 

narzędziu są poglądowe. 

*Liczba interakcji, potencjalny zasięg i ekwiwalent reklamowy to funkcje 

premium.  

Aby mieć przejrzysty obraz swoich wypowiedzi, możesz grupować ze sobą 

konkretne wzmianki, które dotyczą tego samego tematu, lub marki. Ta opcja 

będzie bardzo przydatna jeśli chcesz odnaleźć powtarzające się wzorce w 

negatywnych wypowiedziach. Po kliknięciu opcji "Dodaj do grupy" pod 



konkretną wypowiedzią, znajdziesz się w module grup, w którym z łatwością 

wyeksportujesz zebrane wzmianki do późniejszej analizy.  

Analizowanie danych i wyciąganie wniosków 

Moduł Analizy został stworzony, aby ułatwić Ci zagłębianie się w 

najważniejsze dane zbierane przez Unamo. Wypowiedzi są tu pogrupowane w 

oparciu o typ interakcji, płeć, źródła oraz sentyment. 

Z różnych tabeli i wykresów w tej sekcji możesz między innymi dowiedzieć się: 

• Na jakich kanałach społecznościowych mężczyźni są bardziej aktywni od 

kobiet 

• Jakie kanały były używane najczęściej (i dokładnie kiedy) w danych ramach 

czasowych 

• Jaki różni się stosunek kobiet od stosunku mężczyzn wobec danego tematu 

Wszystko to da Ci szczegółowy obraz Twoich odbiorców, co pomoże Ci w 

tworzeniu marketingowej strategii tak, aby jak najbardziej odpowiadała ich 

potrzebom. 
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Monitoruj rankingi autorów, wypowiedzi i źródeł 

Możesz szybko sprawdzać różne rankingi i filtrować je według popularności, 

zasięgu i największej liczby wypowiedzi. 

Ranking influencerów/autorów prezentuje najbardziej wpływowych autorów 

wypowiadających się w obrębie określonego w projekcie tematu (za pomocą 

słów kluczowych). Ranking powstaje po zsumowaniu wartości ze wszystkich 

publicznych wpisów udostępnionych na kanałach społecznościowych w 

wybranym okresie dla konkretnego twórcy. 

 

Ranking stron jest to ranking źródeł, na których pojawiają się wzmianki. 

Ranking ustalany jest na podstawie zasięgu i liczby wypowiedzi. 



Ranking słów jest to lista najczęściej współwystępujących fraz we wzmiankach 

wyszukanych na podstawie monitorowanego w projekcie słowa kluczowego 

(lub frazy). 

Ranking wpisów jest to lista wypowiedzi o największym zasięgu. Na samym 

szczycie znajdują się więc wpisy o największej liczbie polubień, komentarzy 

oraz udostępnień. 

W oparciu o te rankingi, możesz w łatwy sposób znaleźć autorów, do których 

warto się zwrócić z prośbą o promowanie Twoich treści, zdecydować na 

których kanałach mediów społecznościowych chcesz skoncentrować swoje 

działania marketingowe lub ocenić, które tematy były przez Ciebie pomijane, a 

pojawiają się często w kontekście twojego produktu, marki lub branży. Te 

wnioski pomogą Ci zrozumieć, na czym warto się skupić. 
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Porównywanie tematów jest źródłem bardzo cennych informacji związanych z 

działaniami reklamowymi i promocyjnymi Twojej firmy, jak i zainteresowaniem 

tematem, czy marką na przestrzeni czasu np. pod kątem jakiegoś wydarzenia, 

okresu w roku, kampanii. W ten sposób możesz również porównywać 

sentyment, liczbę wypowiedzi itp. dla konkurencyjnych marek. 

 

W module “Porównania” możesz porównywać maksymalnie 6 projektów. 
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Jeśli chcesz mieć pod kontrolą sposób w jaki ludzie wypowiadają się na temat 

Twojego biznesu lub tematu, który monitorujesz, powinieneś niezwłocznie 

ustawić alerty, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia, gdy tylko w 

Internecie dzieje się coś, co może mieć wpływ na Twój biznes, bądź konkretną 

strategię, którą sukcesywnie wdrażasz. 

Ustawienie alertu rozpoczyna się od wybrania adresu mailowego, na który ma 

być wysłany, oraz nadania mu unikalnej nazwy. Następnym krokiem jest 

wybranie, kiedy chcesz otrzymywać alert: o określonej godzinie, co określony 

czas, natychmiast po pojawieniu się wiadomości, czy ma być wywoływany 

konkretnym zdarzeniem.  

Oprócz tego w sekcji Alertów masz możliwość filtrowania i wybierania 

zawartości wzmianek, aby w konkretnym alercie otrzymywać tylko te 

wypowiedzi, które Cię naprawdę interesują. 

Zbierane przez nas dane możesz również generować w postaci raportów. 

Raporty te są ilościowym podsumowaniem wyników z narzędzia, zawierającym 

m.in. informacje na temat natężenia dyskusji, typów kanałów czy sentymentu. 

Możesz utworzyć dwa rodzaje raportów: 

• Raport Podstawowy 

• Raport Zaawansowany 



W raporcie podstawowym wystarczy, że wpiszesz nazwę i zaznaczysz zakres 

czasowy, którego dotyczyć ma raport. Po chwili otrzymasz zestawienie 

najważniejszych danych z Unamo w formie PDF. 

Raport zaawansowany będzie natomiast idealnym rozwiązaniem dla Ciebie, 

jeżeli zależy Tobie na raporcie zgodnym z Twoim indywidualnym 

zapotrzebowaniem. Wybierz spośród wielu opcji filtrowania i generuj raporty 

dostosowane w 100% do potrzeb Twoich oraz Twoich klientów. 
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Kokpit Unamo Social Media jest Twoim centrum zarządzania tematami, które 

masz pod swoją domeną. Możesz dodać tutaj nowy temat, edytować/usunąć 

już istniejący oraz zobaczyć ile wypowiedzi na dany temat pojawiło się od 

Twojego ostatniego logowania. 

 

Kokpit jest to pierwsza sekcja do której trafisz przełączając się pomiędzy 

domenami, albo pomiędzy produktami Unamo. Z tego miejsca, klikając na 

przycisk "wybierz temat", dostaniesz się do widoku, z którego będziesz mógł 

się udać do modułów: 

• Wypowiedzi, gdzie możesz filtrować i przyglądać się każdej wypowiedzi, 

która pojawia się dla wybranych słów kluczowych. 

• Przeglądu, aby zobaczyć swoje dane na wielu ciekawych i wartościowych 

wykresach, w tym tych przedstawiających: historię wypowiedzi, sentyment, 

chmurę słów, czy konkretne godziny, w czasie których użytkownicy 

najbardziej żywo dyskutują na monitorowane przez Ciebie tematy.  

• Analizy, gdzie zebrane są wszystkie wzmianki przeanalizowane i 

pogrupowane według sentymentu, płci użytkowników, czy liczby interakcji. 

• Rankingów, czyli sekcji, w której autorzy, źródła, słowa i wypowiedzi są 

ustawione według ich popularności oraz zasięgu. 



• Grupy - tutaj wszystkie wypowiedzi możesz pogrupować według swojego 

uznania. 

• Porównań, czyli miejsca, gdzie możesz porównać aż do 6 projektów 

jednocześnie i wyciągać wnioski z zauważonych różnic. 

• Alertów, gdzie ustawisz alerty wysyłane konkretnego dnia, o określonej 

godzinie, na wybrany adres email. 

• Raportów, tj. sekcji, gdzie możesz wygenerować piękne raporty za 

najważniejszymi danymi, jakie dla Ciebie zbieramy. 
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Ustawienia 

W menu ustawień, możesz skonfigurować w pełni swoje konto. Oto lista 

dostępnych ustawień: 

Konto 

Możesz zmienić swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W tej sekcji 

możesz również zmienić język, strefę czasową oraz dodać swój prywatny 

avatar. 

Użytkownicy 

W tym miejscu masz możliwość wysłania zaproszenia do swojego konta i 

zarządzania użytkownikami. Możesz wybierać między dwoma poziomami 

dostępu: Administrator lub Zwykły. Administrator ma dostęp do wszystkich 

stron oraz produktów. Może również zapraszać nowych użytkowników. 

Użytkownik Zwykły, np. Twój klient, może dostać dostęp do ograniczonych 

danych, bądź tylko określonych projektów na Twoim koncie. 

Płatności 

W tej sekcji możesz swobodnie zrządzać swoimi danymi oraz pobierać 

aktualne faktury. Tutaj możesz także podać dane do płatności, aktywować 

swoje konto or wybrać funkcje premium, z których chcesz czerpać korzyści. 

Jeśli potrzebujesz indywidualnego planu, wystarczy że skontaktujesz się z 

nami pod mailem: support@unamo.com. W Unamo Social Media stawiamy na 

elastyczność, dlatego na specjalne życzenie, stworzymy plan idealnie 

dostosowany do Twoich potrzeb. 



Potrzebujesz pomocy? 

Jeśli chciałbyś/abyś dowiedzieć się więcej o tym jak działa Unamo Social 

Media wystarczy że wyślesz do nas wiadomość. 

Możesz się z nami skontaktować za pomocą czata, który znajduje się w 

prawym dolnym rogu lub klikając w “Pomoc” w lewym dolnym rogu. 

Oczywiście w każdej chwili możesz wysłać do nas maila na adres 

support@unamo.com. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

mailto:support@unamo.com

