Onderwerp:

SKO voegt WEB-TV cijfers toe aan KijkcijferApp versie 1.1

Datum: 16-12-2011 Volgnummer: 13

SKO heeft een nieuwe versie van haar Kijkcijfer App gereleased. Hierin zijn nu ook de
dagelijkse SKO WEB-TV top 10 cijfers terug te vinden.

Om de gebruikers van de kijkcijfers optimaal van dienst te zijn, biedt SKO een gratis KijkcijferApp. Deze is beschikbaar voor zowel het Apple alsook het Android platform. In de App zijn de
dagelijkse kijkcijfers terug te vinden.

NStreams geeft het aantal gestartte streams voor de betreffende uitzending tot en met 6 dagen
na de uitzenddag. Naast Nstreams worden de reguliere cijfers getoond.
Uiteraard blijven de kijkcijfers en veel aanvullende informatie terug te vinden op
www.kijkonderzoek.nl, de website van SKO.
Over SKO WEB-TV
Sinds september 2008 rapporteert SKO dagelijks over opgevraagde streams van televisieprogramma’s. Het gaat hierbij om het aantal streamstarts van complete uitzendingen die eerder
op televisie te zien waren, tot en met zes dagen na de uitzenddag.
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Het aantal gestarte streams wordt met Stream Sense™ gemeten. ComScore verzamelt voor SKO
informatie over het gedrag tijdens het afspelen van een stream. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een pixelmethode, waarbij aanbieders een code toevoegen in hun webpagina’s. Telkens als
deze door een bezoeker wordt geopend haalt de Nedstat server een pixel op. Programmainformatie, zoals ‘programmanaam’, ‘program identifier’ en dergelijke, worden door de zenders
meegeleverd in de labels van de streams van de verschillende programma-uitzendingen. Met
deze uitzendgegevens, die in het reguliere onderzoek worden geregistreerd door The Nielsen
Company, combineert Intomart GfK vervolgens het aantal opgevraagde streams met de
reguliere kijkcijfers van de programma’s in een rapportage aan SKO.
Deze rapportage is dagelijks voor iedereen beschikbaar op de website van SKO. SKO en partners
hebben beschikking tot een WEB-TV Analyse Tool, waarin de gewenste data kunnen worden
opgevraagd.
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