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Descripció
My News (Mynews, o My News on line) és un producte d’informació de premsa
creat per l’empresa amb seu a Barcelona My News S.L., que presenta el text
complet de diverses publicacions, en especial de mitjans de premsa de l’àmbit
nacional. Ofereix la possibilitat d’escollir o combinar l’accés a la informació de
la seva base de dades de dues maneres:
-

cerca d’informació per part de l’usuari, servei denominat com consulta a
l’hemeroteca o de cerca retrospectiva

-

recepció d’informació relativa a temes d’interès predefinits, servei conegut
com seguiment de premsa o de cerca prospectiva.

L’empresa My News es va crear l’abril de 1995 i va començar a oferir serveis
per primera vegada l’estiu de 1996, en el que s’ha considerat “el primer diari
electrònic personalitzat d’Europa. Durant els dos primer anys My News no es
distribuïa a través d’internet com succeeix actualment, sinó per un sistema
d’enviament d’informació basat en un entorn de BBS (Bulletin Board System).
El 1998 es va muntar definitivament My News amb la tecnologia actual, en
entorn web sobre una base de dades Autonomy. El web creat el 1998, amb el
seu disseny i serveis, es va renovar el juliol de 2004, i de nou, recentment, el
març de 2009. També utilitza les denominacions Media Tech i Hemero Tech,
pels seus serveis específics orientats a mitjans de comunicació o a
departaments i agències de comunicació.
En l’actualitat presenta una cobertura de fonts molt interessant per a la
documentació periodística d’àmbit espanyol, ja que inclou el contingut de la
pràctica totalitat dels diaris espanyols més importants de caràcter nacional,
alguns diaris locals, els teletips de les agències de premsa Efe i Europa Press,
algunes revistes especialitzades i una selecció de premsa estrangera. La
cobertura temporal arriba fins a 1996 en els primers mitjans que van entrar a la
base (ABC, Avui, Cinco días, El País, Expansión, La Vanguardia y Marca, entre
altres). A partir d’aquí, el fons documental s’ha anat ampliant contínuament.
La base de dades de My News conté en aquests moments (a març de 2009)
més de 38 milions d’articles de premsa, corresponents a més de 120 fonts.
De tots ells es pot consultar el text i en alguns casos, cada cop més
nombrosos, els PDF que reprodueixen la versió impresa de la pàgina
corresponent. A la taula següent es pot consultar la relació de les publicacions
existents, incloent la data de la seva antiguitat en el sistema de My News.
http://search.mynews.es/?actsubsubmodule=hemeroteca&actcontenido=normal
&action=medios&time=1237458005
Les fonts més consultades en aquests moments en My News, segons
estadístiques d’ús intern, són els diaris espanyols d’informació general de més
audiència (El País, La Vanguardia, El Mundo, Abc, El Periódico, …) amb el
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primer clarament destacat, junt amb els diaris econòmics (Expansión, Cinco
días i La Gaceta de los negocios) i l’agència Europa Press. Segueixen altres
com la publicació especialitzada, Diario Médico, els teletips de l’agència Efe i
diaris com La Razón, La Voz de Galicia, La Verdad i els mitjans en català El
Punt i Avui.
El 90 per cent del negoci de My News es basa en el servei de seguiment de
premsa o de cerca prospectives, mentre que l’ús de les cerques retrospectives
en la hemeroteca ha estat creixent de manera lenta però constant fins el 10 per
cent actual.
Gran part dels clients de My News es concentra geogràficament, fins un 90 per
cent, en les àrees de Madrid i Barcelona. La tipologia es variada: son majoria
les empreses, però també hi ha associacions professionals, associacions
empresarials, partits polítics, administració pública i organismes diversos.
D’altra banda els mitjans de comunicació, principalment diaris i revistes, com a
proveïdors d’informació tenen condicions d’accés diferents. L’ús de My News
en les redaccions dels mitjans de premsa escrita és molt alt, i particularment en
els seus centres de documentació. En les biblioteques, el producte s’està
introduint progressivament, principalment en biblioteques universitàries.
El serveis que ofereix My News als seus usuaris són cada cop més variats i
diversificats: amés dels serveis bàsics i originals del sistema: hemeroteca,
seguiment de premsa i alertes, s’ofereixen tota una gama de serveis més o
menys a mida, pensats per diferents necessitats professionals:
-

hosting (integració de My Mews en la intranet d’una organització),
portals (publicació de notícies en webs),
Documenta (servei de digitalització de documents),
Serveis específics per mitjans de comunicació de gestió i comercialització
de les seves hemeroteques (per exemple, Abc, El Periodico, La Razón,
Sport, Regió 7. El Segre, ...)

Consulta a la hemeroteca
Cerca normal
El sistema ofereix tres opcions de cerca: normal, avançada i professional
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La pantalla de cerca normal mostra una zona d’interrogació molt simplificada,
amb: Una caixa on introduir els termes de cerca; un percentatge de
coincidència entre l’article i els termes de la cerca, configurat per defecte en el
60% (es pot augmentar o disminuir); un període de cerca (Hoy, hoy y ayer, tres
días , una semana, un mes, etc); i el llistat de fonts incloses a My News. Estan
seleccionades per defecte totes les fonts. També es poden seleccionar una a
una.
Pàgina de resultats
En el web actual no existeix l’opció “Número máximo de resultados” del web
anterior que permetia delimitar el nombre de resultats per pantalla : 10,15, 50,...
S’ha suprimit expressament, perquè s’ha considerat que “no aportava cap valor
I feia que els usuaris haguessin de repetir sovint la cerca”. Existeix només la
limitació total de resultats a 400.

La pantalla de presentació de resultats mostra a la part superior l’equació de
cerca utilitzada, que es pot modificar i rellançar de nou, i s’indica la quantitat de
documents recuperats. A continuació mostra el llistat de resultats obtinguts. A
la part de dalt de la llista hi ha quatre criteris d’ordenació: "Fecha", "Título",
"Medio" i "%", que permeten ordenar els resultats d’acord amb el criteri escollit
i si es pitja un segon cop s’ordenen pel mateix criteri però a la inversa.
El llistat de resultats inclou: data, mitjà, títol de l’article, nombre de
caràcters, secció, pàgina , autor i les primeres línies del text.
A sota dels resultats hi ha una barra de navegació amb pàgines de llistats i una
sèrie de botons: "Marcar todos" i "Desmarcar todos" fan que tots els resultats
de la llista siguin marcats o desmarcats; "Importar XML" genera una pàgina
amb els articles marcats en format XML; "Importar PDF" recupera directament
el PDF; "Importar RTF" presenta una pàgina de Windows amb la possibilitat de
"Guardar" el fitxer en Word; i les opcions "Importar BBDD" o "Importar
BBDD/IMG" transfereixen els articles de text o de text i PDF a una base de
dades local de My News.
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Per últim apareix de nou la caixa de cerca inicial per si es vol fer una nova
cerca.
Cerca avançada
L’opció de cerca avançada mostra una zona d’interrogació amb una important
varietat de possibilitats per combinar termes de cerca: “Con alguna de las
palabras”(equivalent al OR), “Con todas las palabras” (AND), “Con la frase
exacta”, “Sin ninguna de las palabras” (NOT), que es poden combinar entre
si amb els operadors AND i OR. Hi ha també la possibilitat de fer la cerca en
tot l’article o només en títol i subtítol o delimitar per secció i edició del mitjà.
Les denominacions de la seccions són les pròpies de cada mitjà més unes
quantes d’afegides (quan les denominacions pròpies són poc estàndards)
tretes d’una llista de temes normalitzats: Cultura, Deportes, Economía,
Internacional, Local, Miscelánea, Nacional, Opinión, Portada, Regional i
Sociedad.

Les possibilitats per delimitar el període temporal són aquí més interessants:
als períodes marcats a la cerca normal, s’afegeix aquí l’opció de cerca entre
dates concretes.
Cal comentar també que el percentatge de coincidència apareix situat per
defecte en 0. L’explicació és que al fer fa una cerca amb operadors booleans,
com és el cas de la cerca avançada (de forma implícita) o de la professional (de
forma explícita), interessa més prioritzar el compliment de l’equació definida i
per tant s’elimina per defecte el percentatge de coincidència. De totes maneres,
en casos d’obtenció de molts resultats, l’aplicació d’aquest percentatge (entre el
20 i el 50 %) pot ser útil per presentar només les millors respostes.
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Cerca professional

La cerca professional està pensada expressament per documentalistes i
professionals de la informació. Amb aquesta opció s’ha substituït tota la zona
d’introducció de paraules per una caixa on es pot realitzar directament l’equació
de cerca escrivint de manera explícita les combinacions de termes i operadors
de cerca.
Permet l’ús dels operadors booleans i d’adjacència combinats amb
comodins, cometes (per definir frases exactes) i parèntesis (per definir les
fórmules combinatòries). Els booleans AND, OR, i NOT i l’operador
d’adjacència NEAR s’han d’escriure amb majúscules. En aquest últim cas,
només es pot utilitzar amb una paraula a cada banda de l’operador (no amb
construccions combinades).
Els comodins són l’interrogant “?” per substituir una lletra, i l’asterisc “*” per a
truncaments al final de paraula. No es poden utilitzar més de tres comodins en
una cerca i abans del truncament ha d’haver-hi un mínim de tres lletres.
Exemple d’equació de cerca complexa amb la modalitat professional: Utilització
d’operadors booleans, cometes, asteriscs i parèntesis, per localitzar documents
relacionats amb els recursos hidrològics, que incloguin informació sobre
desalinització d’aigua i embassaments.
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Visualització dels documents
La visualització dels articles s’obté fent clic sobre el titular de la llista de
resultats

Es presenta el text de l’article amb una capçalera que indica d’esquerra a dreta,
la secció, l’edició, el mitjà, la pàgina, la data, l’autor i la imatge reduïda de la
pàgina en cas de disposar del format PDF. En aquest últim cas, fent clic sobre
la imatge s’accedeix a la imatge real de la pàgina impresa.
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Al final de la notícia en format text hi ha els botons de: “Versión imprimible"
que genera una nova pàgina per imprimir, i els botons "Importar XML",
"Importar RTF", "Importar BBDD" i "Importar BBDD/IMG" que funcionen de
manera similar a la comentada anteriorment però sobre l’article en concret.
Per últim, My News presenta automàticament un llistat d’articles relacionats
publicats durant l’últim mes sobre el mateix tema.
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Seguiment de premsa
Els serveis de seguiment de premsa permeten la configuració per part de
l’usuari de diversos perfils en funció dels seus temes d’interès i la generació
d’alertes a partir d’aquests perfils. També moltes de les configuracions
personals contractades a My News son realitzades a mida per l’equip de
l’empresa a partir de les necessitats expressades pels clients, habitualment
després d’una entrevista.
L’usuari estableix uns temes d’interès en unes fonts determinades i el sistema
recupera aquesta informació automàticament i li proporciona a mida que es
produeix. Es pot accedir a la informació personalitzada al web de My News i es
pot rebre per correu electrònic amb el servei d’alertes. També hi ha una opció
d’instal·lació interna de la base de dades de My News que subministra
l’empresa.
Gestió de Temes i Perfils
Al submenú de l’esquerra del web, a sota de la "Hemeroteca", hi ha les opcions
de "Gestión de Temas y Alertas" i de "Contenidos".
A “Contenidos” es poden veure la llista de Temes oberts. En el cas de haver-hi
alguna notícia tenen una marca triangular. Al pitjar sobre un Tema es presenten
les notícies corresponents. El botó "Vaciar Tema" serveix per buidar el llistat un
cop consultat, guardat o exportat.
L’opció de “Gestión de Temas y Alertas” permet generar els temes d’interès
amb diferents perfils i crear alertes dels temes. L’ordre de creació sempre és:
Tema - Perfil - Alerta (opcional). Dins d’un mateix tema es poden generar
diversos perfils.
A la pàgina de “Gestión de Temas” apareix la llista dels Temes que ja han
estat creats i l’opció d’afegir-ne de nous. Per exemple:
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Cada tema té la seva pàgina de gestió, amb possibilitat de: ordenar els
resultats per data, mitjà, coincidència, ...; filtrar els articles repetits; buidar
automàticament la llista cada dia; el llistat de perfils del tema, i les opcions de
"Guardar", "Eliminar Tema" i "Añadir Perfil". Aquest últim botó permet crear
nous perfils.

Cada tema pot tenir diversos perfils. La pàgina de gestió dels perfils té
pantalles similars a les de cerca avançada i professional de la hemeroteca,
amb les opcions de "Probar perfil", "Guardar" i "Eliminar".

La consulta dels documents dels temes i perfils personalitzats es fa en el web
de My News en el submenú de l’esquerra de la pàgina principal.
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Gestió de les Alertes
Un cop definits els Temes de Seguiment de premsa, hi ha també el servei de
“Gestión de alertas" que permet rebre notícies dels temes ja establerts amb la
periodicitat i el format que l’usuari desitgi. La pàgina mostra les alertes ja
definides i el botó "Añadir Alerta". Pitjant sobre cada alerta es pot canviar la
configuració.
Al configurar una nova alerta (o modificar una existent), tenim tres opcions:
Rebre de forma constant: tan punt apareix la notícia d’un tema,
Rebre a una determinada hora: permet establir dia o dies i hora,
Rebre a una hora determinada més un segona tramesa complementària
(per exemple, per agències de premsa).
Pel que fa al format de la informació, per defecte apareix la presentació molt
pràctica tipus “Revista de premsa”. Hi ha altres formats personalitzats, i també
en relació si s’instal·la en local la base de dades de My News. Es pot incloure o
no les notícies en PDF.

Per últim, es decideix quin tema s’inclou a l’alerta, i en el cas de tenir-ne varies
alertes que poden incloure notícies similars, es decideix si es practica el filtrat
de notícies repetides i amb quina prioritat.
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Annex. Tarifes

TARIFA 2009 CUOTA DE ABONADO
Es la cuota que da derecho a disponer del servicio My News on line, con la atención
personalizada ante cualquier problema que pueda ocurrirle, el asesoramiento documental
para el establecimiento de estrategias de búsqueda de información ya sea para el seguimiento
de prensa como para la búsqueda en la base de datos, etc. y le da acceso a las posibilidades
de gestión de la información mediante su recepción en formatos como RTF, DRE, XML, etc.,
así como su indexación automatizada en base de datos.
La cuota de abonado para un máximo de tres perfiles es de 99 Euros al mes. ( 1.188 Euros al
año )
También puede escoger la cuota anual de abonado PREMIUM que es de 820 Euros al año.
(recibo domiciliado)
Por cada perfil adicional (12 primeros) la cuota de abono complementaria es de 20 Euros al
mes.
Los 10 siguientes a 10 euros al mes
Todos los siguientes a 5 euros al mes
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Envío diario por FTP o e-mail ( una dirección ) de DRE, LIM, etc... son 44 Euros al mes.
Envío diario de la Revista de Prensa ( una dirección ) son 84 Euros al mes.
Envío a cada dirección adicional son 12 Euros al mes.
Servicio primeras líneas son 42 Euros al mes.
Servicio Actualidad son 43 Euros al mes.
Servicio de valoración de las noticias: 67 Euros al mes.
Servicio de HOSTING (hasta 50 usuarios) 130 Euros al mes.
Cada 100 usuarios más 8 Euros al mes
Servicio de INS 108 Euros al mes.
Para ficheros de un máximo de 5 Mby y un total de 2 Gby
Servicio Hosting de PORTALES son 152 euros al mes.
COSTE DE LOS ARTÍCULOS
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PRENSA O DE CONSULTAS RETROSPECTIVAS
Escogiendo las noticias de un listado de titulares
En estos servicios el usuario realiza la búsqueda de la información gratuitamente llegando a
una serie de titulares de entre los que puede escoger las noticias que quiere descargar o
visualizar.
Tanto en seguimiento de prensa como en análisis de la Base de Datos son 0,56 Euros por
cada artículo de diario descargado y/o visualizado y 0,90 Euros por cada artículo de revista.
La recepción de la imagen de la página completa en alta resolución en formato PDF son 0,46
Euros por página.
Los artículos de revistas, productos especiales y algunos periódicos tienen un costo diferente.
Para una información más precisa, consultar las tarifas específicas.
SERVICIOS DE RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE NOTICIAS: REVISTA DE PRENSA Y
OTROS. Recepción y facturación de todos los artículos que cumplen el perfil.
Para la Revista de Prensa y los envíos de información automatizada en formatos TXT, DRE,
XML, y otros, son 0,28 Euros por cada artículo de diario enviado y 0,46 Euros por cada
artículo de revista.
CONSUMOS PORTALES
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Los consumos de las noticias que realmente son visualizadas por los usuarios de la WEB del
Cliente se cargan en función del tráfico total de visualizaciones de noticias en la WEB del
Cliente y según la tabla siguiente.
Accesos mes al conjunto de noticias cedidas
1 - 1.000
1.001 - 10.000
10.001 - 100.000
Precio por noticia cedida

1€

2€

100.001 - 1.000.000

5€

19 €

FORMA DE PAGO
Puede escoger dos formas de pago:
1. Sistema Estandard: Envío de facturas por correo y pago mediante transferencia o
cheque dentro de los 30 días.
2. Sistema Bonificado: Envío de facturas por correo electrónico y pago por recibo
domiciliado con bonificación por administración telemática, que representa una
reducción de 17 Euros al mes. La cuota de abonado queda entonces reducida a 82
Euros al mes y en este caso la cuota PREMIUM a 612 Euros al año..
La facturación es mensual, al principio de cada mes, con el consumo del mes anterior y la
cuota de mantenimiento del período que se inicia.
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