
 

 

QUÈ ÉS? 

Klout (http://klout.com) és una aplicació que avalua i puntua els seus usuaris amb un valor 

que va de 1 a 100. Aquest valor s’obté a partir de l’anàlisi de les característiques de les xarxes 

socials que l’usuari ha associat a Klout. Pretén mesurar la influència a la xarxa d’una persona, 

institució o marca. Això, evidentment, no té per què coincidir amb la influència “real”. És, per 

tant, una mesura de la influència que una persona, institució o marca té a les xarxes socials. 

El càlcul de l’índex Klout es fa a partir d’algoritmes que tenen en compte moltes dades, com 

nombre de seguidors, la vàlua d’aquests seguidors, nombre d’interaccions, etc. 

L’índex Klout es calcula diàriament i un usuari mitjà de Twitter pot arribar fàcilment a 40. Per 

augmentar-lo cal ser actiu, compartir informació interessant que rebi interaccions i afegir-hi 

més xarxes. Si el valor augmenta significarà que la influència a les xarxes també ho fa. 

Una altra cosa a tenir en compte és que més senzill passar de 30 a 40 que de 40 a 50. A mida 

que s’aconsegueix un índex més elevat costa més continuar augmentant-lo. 

El compte de Twitter és l’únic que és obligatori per obtenir una puntuació de Klout. De fet, 

tots els comptes de Twitter que són oberts disposen d’un índex Klout encara que mai s’hi 

hagin registrat. Les dades obertes de Twitter permeten fer els càlculs necessaris per obtenir 

aquesta puntuació. 

A mida que hi anem connectant altres xarxes (pàgina de Facebook, YouTube, Wordpress, etc.) 

la seva activitat també comptarà per a mesurar l’índex Klout. 

 

COM REGISTRAR-SE A KLOUT: 

 Primer hem d’obrir el nostre compte de Twitter (única xarxa obligatòria per tenir un 

Klout). 

 Hem d’anar a http://klout.com i registrar-nos usant el compte de Twitter. No us 

registreu com a usuari individual. Feu-ho com a marca (a baix a l’esquerra hi ha l’enllaç 

“Registrarse como marca”) 
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Una vegada fet, veureu que immediatament us dirà quin índex Klout teniu, però trigarà uns 

dies en tenir tots els apartats actius (comptes a qui seguir, contingut adequat relacionat amb 

els vostres interessos, programació de tuits, llista dels vostres interessos, etc.) 

A l’apartat Configuració > Redes  trobareu com connectar altres xarxes que utilitzeu a Klout. 

Només podreu connectar les xarxes amb les que treballa Klout. Tot i així, hi ha xarxes (com 

Pinterest) que també es poden connectar però que a hores d’ara encara no contribueixen a 

mesurar l’índex Klout). 

 



 

Connexió d'altres xarxes 

UNA FORMA SENZILLA DE SABER ELS ÍNDEX KLOUT D’ALTRES USUARIS: 

Si visitem http://klout.com trobarem un cercador que ens permetrà buscar usuaris de Twitter 

que s’han associat a Klout, però hi ha una forma més senzilla de conèixer aquesta dada sense 

necessitat d’anar a Klout. Es pot fer des del mateix compte de Twitter. 

Per fer-ho cal instal·lar el complement Klout al navegador (jo només ho he provat amb Firefox 

que és el que utilitzo). 

Per tant, des de Firefox heu d’anar a: 

Eines > complements i cercar el complement Klout 
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A continuació l’instal·leu i a partir d’aquell moment apareixeran els índexs Klout al costat del 

nom dels diferents comptes que seguiu o que s’esmenten al vostre Timeline. 

 

 

 


