Hội tụ, quy trình làm việc, vai trò và
trách nhiệm
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Lợi ích của hội tụ
Trong phần Chiến lược truyền thông chúng ta nhìn vào những lý do chiến lược và kinh tế tại
sao tạo ra một toà soạn hội tụ, thống nhất lại hợp lý.
Để nhắc lại từ mô đun đó, một toà soạn hội tụ hoạt động giống như một nhà máy nội dung,
chịu trách nhiệm tất cả đầu vào, sản xuất và đầu ra. Nó thu thập và xử lý nguyên liệu thô,
tạo ra những sản phẩm khác nhau và sau đó đảm bảo chúng được vận chuyển đến những
khán giả mục tiêu.
Trong mô đun này, chúng ta sẽ xem xét là quy trình này được thực hiện như thế nào.

Bàn trung tâm - superdesk
Mô đun này là về quy trình làm việc, các vai trò và trách nhiệm để toà soạn hội tu hoạt động
suôn sẻ. Dưới đây là sơ đồ bố trí một bàn trung tâm trông sẽ như thế nào.

Mô hình một bàn trung tâm trong toà soạn hội tụ
Cả đầu vào (tất cả mọi thứ đi vào hoạt động tin tức) và đầu ra (tất cả mọi thứ được chuyển
đi từ hoạt động tin tức đến với khán giả qua nhiều thiết bị khác nhau) cần ngồi gần nhau.
Lý tưởng nhất là đại diện của cả hai bộ phận sẽ ngồi cùng bàn. Nếu không gian không đủ và
không thể sắp đặt một bàn thì họ cần phải ngồi gần nhau.
Họ cần phải có thể giao tiếp và hợp tác mọi lúc để có thể phản ứng tức thì và thay đổi những
ưu tiên về tin tức.
Mọi người đặt tên bàn này khác nhau, có người gọi là trung tâm tin tức, có người gọi là
bánh răng thời sự. Gọi là gì không quan trọng, cái quan trọng là bàn này làm gì. Trong các
mô đun đào tạo này chúng ta gọi nó là Bàn điều hành trung tâm - Superdesk.
Superdesk là khu vực kiểm soát và điều hành trung tâm của một toà soạn. Đó là nơi tất cả
các quyết định tin tức chính được đưa ra.

Nó hoạt động như một điểm tập trung năng động và nhạy bén để có thể phục vụ cho tất cả
công việc trôi chảy của một cơ quan báo chí.

Ai ngồi quanh bàn trung tâm?
Những người ngồi quanh bàn trung tâm cần phải thở cùng một bầu không khí, cùng nghe
được những đầu tin mới và tham gia vào những cuộc họp thời sự tự phát được kêu gọi để xử
lý những tình huống không dự kiến.
Chọn những ai ngồi tại superdesk là tuỳ ở bạn. Quyết định đó sẽ phụ thuộc vào chiến lược
chung của bạn và những người nắm quyền quyết định trong cơ quan báo chí của bạn. Nó
cũng phụ thuộc vào việc bạn cần ưu tiên chỗ nào, nền tảng/thiết bị phổ biến nhất mà khán
giả bạn sử dụng và những nguồn lực sẵn có.
Tuy nhiên, có một số những vai trò quan trọng cần có trên superdesk.
Đây là những vị trí chứ không nhất thiết phải là các cá thể. Ví dụ, vai trò biên tập đầu vào
có thể sẽ cần có 24 giờ mỗi ngày đối với một cơ quan báo chí lớn. Trong trường hợp đó, vị
trí biên tập viên đầu vào ở superdesk nên là một chỗ ngồi của nhiều người phụ trách các ca
khác nhau.
Ngoại lệ có lẽ là biên tập viên lên kế hoạch và quảng bá chéo. Đây có thể là những vị trí chỉ
cần làm việc ban ngày.
Bạn sẽ cần một vị trí biên tập đầu vào. Đây là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ vào toà
nhà.
Bạn sẽ cần một vị trí biên tập đầu ra. Đây là người làm kiểm soát chất lượng tất cả mọi thứ
ra khỏi toà nhà và là người trao đổi trực tiếp với bên tổ chức sản xuất.
Bạn sẽ cần một ai đó trong nhóm tương tác. Họ cần đảm bảo trang web đang xuất bản tất cả
những tin tức mới nổ ra và những tiến triển của tin tức. Họ cũng sẽ báo lại ở superdesk về
những tiến triển ở truyền thông xã hội. Bạn sẽ cần ai đó để quản lý các nguồn lực và ai đó
quản lý việc lập kế hoạch.
Có các vị trí khác bạn có thể bổ sung nhưng hãy cùng bắt đầu với những vị trí chính.

Biên tập đầu vào
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Biên tập đầu vào hành động như tai mắt của cơ quan báo chí của bạn. Họ chịu trách nhiệm
cho tất cả các tài liệu có trong quy trình sản xuất tin tức.
Việc này sẽ bao gồm các nỗ lực thu thập tin tức của phóng viên. Nó cũng sẽ gồm việc phản
ứng với những câu chuyện do các hãng thông tấn cung cấp và theo dõi các đề tài cho các đối
thủ đưa tin.
Biên tập đầu vào có quyền kêu gọi một cuộc họp tự phát tức thì khi có tin mới xảy ra, để
giúp nhóm đầu ra điều chỉnh theo những tiến triển mới.
Họ nhìn ra ngoài văn phòng tìm kiếm tất cả các yếu tố sẽ thông tin và cung cấp cho hoạt
động tin tức của cơ quan bạn.
Họ không chịu trách nhiệm cho đầu ra. Đây là một điểm rất quan trọng. Vai trò đó là thuộc
về biên tập đầu ra.

Biên tập đầu ra
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Biên tập đầu ra quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng. Họ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo
các công việc hoàn thành đúng thời điểm. Họ là người phòng vệ cho thương hiệu tin thức.
Không có gì lọt qua người biên tập đầu ra có thể gây phương hại đến thương hiệu.
Họ đảm bảo tài liệu chính xác, rằng chúng khách quan, không thiên vị và công bằng. Công
việc của họ là tập trung vào các giá trị sản xuất. Họ cần đảm bảo tất cả các nền tảng đều
được bao quát.
Họ không thể để bị mất tập trung vì phải quan sát các đối thủ cạnh tranh, cập nhật thường
xuyên những tin tức gửi đi từ các dịch vụ tin tức và phản hồi những vấn đề đầu vào và hậu
cần. Đó là lý do tại sao những nhiệm vụ này là nhiệm vụ của biên tập đầu vào.
Tuy nhiên, hai vị trí này làm việc chặt chẽ với nhau dù làm công việc khác nhau. Họ phải
trao đổi liên tục với nhau. Giữa họ là các quyết định tin tức chính cho toàn bộ hoạt động tin
tức.

Biên tập lập kế hoạch
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Chúng ta thảo luận vai trò chiến lược của người lên kế hoạch trong mô đun “Lập kế hoạch
chạy trước chương trình cho các tổ chức truyền thông để đảm bảo việc sử dụng các nguồn
lực hiệu quả nhất”.
Biên tập lập kế hoạch chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch đặc biệt của ban biên tập về những
đề tài chuyên sâu, chuẩn bị kỹ và điều tra. Đây là những đề tài tạo ra sự khác biệt trên thị
trường cho chúng ta.
Xin hãy xem mô đun với tiêu đề “Thiết lập sự khác biệt thị trường với các tác phẩm báo chí
độc quyền, chuyên sâu và chạy theo vấn đề”.
Biên tập lập kế hoạch sẽ tham gia tất cả các cuộc họp tin tức ở bàn trung tâm. Họ sẽ đưa ra
ít nhất một tác phẩm độc quyền mỗi ngày, có thể còn hơn nữa.
Họ sẽ lắng nghe những gì đang diễn ra trong ngày và sẽ đảm bảo rằng tất cả những bài
chính được giám sát. Lịch kế hoạch được chia sẻ sẽ hỗ trợ. Xin hãy xem phần liên quan đến
nội dung này trong mô đun lập kế hoạch chạy trước chương trình đã được đề cập trước đó.

Những gì họ cung cấp sẽ không chỉ giúp giảm áp lực cho phóng viên làm việc sản xuất hàng
ngày mà còn đảm bảo một luồng nội dung độc đáo nối tiếp trên tất cả các nền tảng.

Biên tập tương tác
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Có một người từ đội tương tác ngồi ở bàn trung tâm có nghĩa là việc đưa tin trực tuyến và
trên di động sẽ có thể phản xạ nhanh hơn đối với những tiến triển tin tức nóng.
Nó cũng đồng nghĩa rằng bàn trung tâm sẽ được thông báo khán giả phản hồi như thế nào
với những tin tức đang mở rộng và nó sẽ cung cấp một quan điểm khác về việc thu thập tin
tức và tin tức thời sự nên được đưa như thế nào.
Tương tự, có một người từ nhóm truyền thông xã hội sẽ thông báo cho bàn trung tâm những
tiến triển trên những nền tảng truyền thông xã hội khác nhau mà khán giả mục tiêu sử dụng.
Việc này sẽ đảm bảo rằng phiên bản trực tuyến và các phiên bản kỹ thuật số khác của cơ
quan bạn không chỉgọi là cho có mà là một phần tâm điểm của các hoạt động.Và cái đó sẽ
thể hiện xuyên suốt trong các giá trị sản suất của bạn.Những giá trị này, đổi lại, có thể sẽ
khuyến khích khán giả của bạn tham gia đóng góp nội dung nhiều hơn.
Việc này cũng sẽ giúp quảng bá chéo vì dẫn chương trình lên sóng có thể kéo lưu lượng
khán giả đến với các phiên bản trực tuyến và di động cho bất kỳ nội dung bổ sung nào.

Giám đốc nguồn lực
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Vai trò này đôi khi được gọi là giám đốc sản xuất. Đây là người chịu trách nhiệm cho toàn
bộ nguồn lực cần thiết để sản xuất ra các tác phẩm báo chí. Đó có thể là đội quay phim, xe
cộ và phòng dựng.
Giám đốc nguồn lực cần phản ứng nhanh khi biên tập đầu vào thông báo với bàn trung tâm
về một tiến triển đề tài mới và nhóm biên tập ở bàn trung tâm quyết định rằng thông tin đó
rất quan trọng nên các nguồn lực cần phải điều động từ những đề tài kém quan trọng hơn.
Xin hãy đọc mô đun đánh giá đề tài và mô đun bảng giá trị nội dung.
Tiếp theo chúng ta xem đến quy trình làm việc đối với một toà soạn hội tụ.

Quy trình làm việc của toà soạn hội tụ
Những vai trò và trách nhiệm nói ở trên chỉ là một hướng dẫn. Bạn sẽ cần thiết kế phiên bản
superdesk riêng của bạn để nó phù hợp với tình hình ở cơ quan của bạn.
Nhưng cố giữ đầu vào và đầu ra là hai vị trí tách biệt. Và hãy đảm bảo rằng bạn có chức
năng lập kế hoạch.
Một khi bạn đã tái cơ cấu lại thì quy trình làm việc khá đơn giản.
Như đã nói, bàn trung tâm là ban chỉ huy và kiểm soát trung tâm của toà soạn bạn. Tất cả
các quyết định tin tức chính đều được đưa ra ở đây. Nó chịu trách nhiệm cho đầu vào, lập kế
hoạch và đầu ra.
Như bạn có thể thấy trong sơ đồ dưới đây, một khi những quyết định này được đưa ra,
những hướng dẫn được gửi đến khâu sản xuất – lý tưởng nhất là thông qua một đại diện
tham gia các buổi họp ở bàn trung tâm.

Các đội sản xuất sau đó đảm bảo rằng những giá trị đặc trưng cho từng loại nền tảng được
bổ sung vào tác phẩm dựa trên nhu cầu khán giả, công năng các thiết bị/nền tảng và logic
kinh doanh chiến lược.

Điều đó có nghĩa rằng nếu họ làm việc trên web hay các phiên bản di động họ sẽ thêm các
dòng thời gian, biểu đồ thông tin, thư viện ảnh, video và các tài sản số tương tác khác vào
những nơi phù hợp.
Nếu họ đang làm việc trên phiên bản truyền hình họ sẽ tạo ra những tác phẩm truyền hình
có thể quảng bá chéo những tài sản số có ở những nền tảng khác.
Công việc sản xuất sẽ không còn được tiến hành riêng lẻ mà như là một phần của quá trình
trình bày chặt chẽ, phối hợp trên những thiết bị khác nhau.

