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Hvad får I

• Opsætning af API og teknisk adgang til

artikler

• Medielister til valg af medier

• Kontaktoplysninger til udvalgte medier

• Hjælp til ansøgning om adgang og brug af

artikler

Mediaresearch API

Det foregår via Infomedia Mediaresearch API, 

hvor I får adgang til selve teksten fra artiklerne. 

Det er ikke en søgbar brugergrænseflade I får 

adgang til, men API adgang til xml/tekst (ikke 

pdf, billeder m.v.).

Den eneste forudsætning er, at I har fået 

særskilt tilladelse til at bruge artiklerne direkte 

fra medierne.

Har I brug for et udtræk af et større 
antal artikler til forskning, 
tekstanalyse, datamining eller 
lignende? 

Infomedia kan hjælpe jer med den 
tekniske adgang til artiklerne.

Vær opmærksom på 

Medierne giver som udgangspunkt kun tilladelse 

såfremt det er ikke-kommercielle forskningsformål, 

desuden må indholdet ikke videreformidles eller 

bruges i anden sammenhæng end selve 

forskningsprojektet. Indholdet skal som 

udgangspunkt slettes efter endt brug. 

API’en er ikke en erstatning for Infomedias 

Mediearkiv. Såfremt I ønsker adgang til Infomedias 

Mediearkiv, hvor I også har adgang til PDF af de 

trykte artikler, skal særskilt aftale indgås med 

Infomedia ved siden af Mediaresearch API.

Infomedia har en bred kildedækning, og det er muligt 

at få adgang til artikler fra medier, som Infomedia 

har aftaler med.

Pris

• 29.500 kr. eks. moms
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Hvad er ikke inkluderet?

• Informedia tager betaling for API og opsætning heraf, men ikke selve artiklerne. Såfremt mediehusene 

skal have betaling, skal mediehusene selv aftale dette med jer. Bemærk, at mediehusene kan stille 

øvrige betingelser, for eksempel retten til at få og bruge resultatet af undersøgelsen redaktionelt.

• Artikler fra medier, som Infomedia ikke har en aftale med.

Infomedia skal modtage:

• skriftlig dokumentation på, at I har 

fået tilladelse til at bruge mediernes 

indhold og vide, hvilke medier I skal 

have adgang til.

• En dedikeret e-mail tilknyttet API

• Kundenavn og kontaktperson

• CVR-nr. 

• EAN-nr.

Hvad kræver det af jer? 

I henvendelsen til medierne skal I beskrive:

• Hvilke medier I skal søge i. Er det alle 

mediehusets kilder fx Berlingske (print) 

og/eller b.dk (web). 

• Hvilken periode I ønsker artikler fra

(dd.mm.åååå – dd.mm.åååå )

• Hvor længe I ønsker adgang til API’et

(dd.mm.åååå – dd.mm.åååå )

• Formålet med undersøgelsen fx at det er til 

et ikke kommercielt forskningsformål 

• At I er bekendt med at artikler ikke må 

videreformidles og ej heller må tilgås med 

henblik på gennemlæsning, men derimod 

kun må  bruges til maskinel 

databearbejdning

I skal indhente tilladelser fra medierne, som 

har ophavsretten til artiklerne. Aftalen om 

brug af indholdet er altså mellem jer og 

medierne.
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