









Analiză Web
Descoperă tot ce trebuie să știi despre vizitatorii site-ului tău
Ghid practic de folosire a Google AnalyticsTM













BOGDAN PANTOC

Font copertă: Titillium font
Copy editor: Alexandra Gavril

Copyright ©2010 Bogdan Pantoc

Scris în intervalul februarie ‐ martie 2010.
Acest e‐book este ediţia 1, publicată pe data de 12 aprilie 2010.

Toate drepturile rezervate. Informaţiile prezentate în acest e‐book nu pot fi reproduse parţial sau integral, în nicio
publicaţie on‐line sau print fără acordul scris al autorului.
Acest e‐book este o resursă gratuită şi poate fi distribuit în orice format, pe orice mediu sau canal de
comunicare, fără a se efectua modificări asupra lui.
Google Analyics este trademark al Google, Inc.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi site‐ul cartii www.analizaweb.ro sau al autorului www.pantoc.ro .

În loc de prefaţă
Primul gând de a scrie o carte mi-a venit prin iunie 2008, când anunţam pe blogul personal că
până la finalul anului respectiv plănuiesc să o public. Îmi propusesem să scriu despre web
design, în general, şi despre programare web până la un anumit nivel. O vedeam ca un ghid
practic pentru oricine doreşte să înceapă o carieră în web design. Părea realizabil şi nu vedeam
o problemă în a scrie despre ceva ce făceam de mai bine de 4 ani (la momentul respectiv). Mai
mult decât o structură de bază nu am realizat, iar după câteva luni am abandonat de tot ideea
de a scrie acel e-book.

După un an jumătate mi-am zis că e timpul să scriu despre una dintre activităţile mele
principale din ultimii 3 ani. De data asta am fost mai motivat şi strict în organizare, iar
e-book-ul de faţă a fost finalizat în aproximativ două luni. Pentru unii poate fi un timp scurt,
dar având în vedere că dimensiunea este mai redusă iar abordarea este una de nivel mediu, mia fost uşor să fac o selecţie a informaţiilor pe care să le prezint.
Nu mă consider un bun scriitor şi nu credeam că voi ajunge vreodată să scriu mai mult de
simple articole pe bloguri sau site-uri. Sper ca feedback-ul primit de la voi să mă ajute ca în
resursele viitoare informaţia să fie transmisă mult mai bine ca acum.

Din motive de confidenţialitate, nu am să prezint o listă a companiilor pentru care am lucrat şi
am să mă rezum doar la domeniile din care făceau parte. Principalele ar fi: asigurări, turism,
educaţie, retail, finanţe, media. În general, am luat parte la campanii de promovare,
monitorizarea traficului, analiza comportamentului utilizatorilor, dar şi la dezvoltarea
strategiilor de comunicare online.
Ţin să mulţumesc clienţilor pentru încrederea acordată şi înţelegerea de care au dat dovadă,
fără ajutorul cărora această carte ar fi fost mai săracă în informaţii. De asemenea, mulţumesc
foştilor colegi de la PlayTheBalls pentru perioada frumoasă petrecută alături de ei.

Aștept feedback-ul vostru pe site-ul cărții, www.analizaweb.ro , iar pentru informații
suplimentare îmi puteţi scrie pe email la adresa bogdan@pantoc.ro.
Bogdan Pantoc
8 aprilie 2010

Blog: www.pantoc.ro
Twitter: http://twitter.com/bogdanpantoc
Facebook: http://www.facebook.com/bogdanpantoc
Telefon: 0729 957 976
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Introducere
Scopul principal pentru care am scris acest e-book este de a familiariza proprietarii de
website-uri (organizații sau persoane fizice) cu noţiunile de bază din domeniul analizei web.
Toate detaliile prezentate vor avea ca suport informaţiile pe care Google Analytics le oferă.
Abordarea va fi una de nivel mediu, pentru ca orice posesor de website să-şi poată realiza un
mic audit al activităţii vizitatorilor pe site.

Am ales Google Analytics ca instrument de analiză deoarece este unul dintre cele mai avansate
sisteme de monitorizare a traficului unui website, oferind informaţii diversificate şi foarte bine
segmentate. În acelaşi timp, este un sistem gratuit, sigur şi discret, iar informaţiile înregistrate
sunt private.
Pentru o mai bună prezentare a informaţiilor, mulţi termeni vor fi folosiţi în limba engleză, aşa
cum se găsesc în Google Analytics sau alte resurse de specialitate.

Cui se adresează acest e-book?

Oricărui posesor de site sau oricărei persoane care are acces la informaţiile referitoare la
traficul unui site. Având în vedere faptul că limbajul şi termenii folosiţi vor fi simpli,
înţelegerea noţiunilor prezentate nu ar trebui să fie o problemă pentru nimeni.

Informaţii de bază despre traficul unui site ar trebui să aibă toate departamente superioare
dintr-o companie, după cum urmează:
-

-

-

Cei din conducere ar trebui să fie curioşi de numărul de vizitatori interesaţi de
produsele sau serviciile pe care compania le oferă, de timpul pe care aceştia îl petrec în
site, de rata de conversie şi de succesul unor campanii pentru care s-au aprobat bugete
considerabile, etc.
Cei din marketing ar trebuie să fie la curent cu toate detaliile de bază ale site-ului, iar în
cazul unei campanii web, evoluţia acesteia, performanţele pe care le are, rata de
conversie etc.
Cei din vânzări ar trebui să ştie care este rata de conversie, ce a avut o mai mare
căutare, ce a generat cele mai multe conversii, ce cuvinte au convertit mai bine etc.

Pe lângă departamentele companiei, informaţii despre trafic ar trebui să aibă şi cei implicaţi în
dezvoltarea website-ului:
-

Web designerul, care ar trebui să verifice constant traficul pentru a fi sigur că toţi
vizitatorii văd aceleaşi lucruri, că nu sunt probleme de afişare şi, implicit, o rată de exit
mare, diferenţe în browsere etc. Pe lângă acestea, el va lua în considerare multe alte
detalii ce ţin mai mult de analiza avansată a unui website şi care, de multe ori, ies din
aria de acoperire a Google Analytics.
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-

Analistul care, din punctul meu de vedere, este acea persoană care are pe lista de
atribuţii şi crearea unor rapoarte basic despre situaţia traficului unui site. În acelaşi
timp, analistul trebuie să tragă şi concluzii pertinente, analizând mai mulţi parametri.

Indiferent de dimensiunea site-ului sau scopului pentru care a fost creat, analiza vizitatorilor
trebuie făcută periodic şi, pe cât posibil, luate măsuri pertinente în vederea îmbunătăţirii
potenţialului de conversie.

Ce veţi învăţa din acest e-book?

În primul rând, veți învăţa mai multe despre modul în care puteţi afla detalii complexe despre
vizitatorii pe care site-ul vostru îi are, şi cum interacţionează aceştia cu ceea ce prezintă site-ul.
În al doilea rând, veți şti când site-ul are probleme şi din ce cauză. Când mă refer la probleme,
nu mă limitez doar la situaţia traficului la modul general, ci şi particular, la o campanie
desfăşurată care nu a avut rezultatele aşteptate.

Pe lângă detalii tehnice de folosire a Google Analyics, acest e-book vă va ajuta să înţelegeți mai
bine rapoartele pe care le puteţi obţine şi cum vă puteţi îmbunătăţi constant website-ul. Fie că
vorbim despre o campanie offline sau una online, traficul generat poate fi măsurat şi analizat în
vederea obţinerii unei rate de conversie mai bună, a unui ROI (return on investment) pe
măsură şi a unor concluzii clare care să favorizeze o performanţă mai bună a campaniilor
viitoare.

Un lucru foarte important pe care îl veți afla din acest e-book este setarea aşa numitelor „goal
conversions” cu ajutorul cărora se poate estima rata de conversie în orice situaţie. Totodată,
informaţiile oferite de goal conversions vor fi dintre cele mai importante date în luarea unor
decizii care ţin de îmbunătăţirea unor secţiuni din site sau de alegerea surselor cu cea mai
bună conversie.

Pentru companiile ce desfăşoară campanii de promovare pe diverse site-uri, acest e-book
poate fi un punct de plecare pentru o analiză proprie a fiecărui site pe care se rulează
publicitate. Mulţi apelează la agenţii interactive care intermediază cumpărarea de spaţiu media
pe diverse site-uri, dar nu de puţine ori publisherii livrează mai puţin sau nu livrează ceea ce se
plăteşte. În aceste situaţii, o analiză paralelă a traficului este recomandată pentru a fi siguri că
nu se consumă bugete inutil.

NOTĂ
Toate informaţiile prezentate în acest e-book conţin referinţe la site-uri cu trafic majoritar
(peste 95%) din România. Pentru anonimatul site-urilor şi siguranţa datelor pe care le voi
folosi în acest e-book, nu se vor prezenta detalii din care să reiasă site-urile la care se face
referire.
8

1. Traficul şi importanţa lui
1.1 Întrebări pentru începători
1.2 Când și ce decizii trebuie luate?
1.3 Ce ar trebui să știți despre rata de conversie?
Mai mult trafic = mai mult profit. Aşa se punea problema în majoritatea companiilor cu care am
interacţionat sau despre care am auzit vorbindu-se. Orice specialist SEO a primit cu siguranţă
acest răspuns, cel puţin o dată, când a întrebat care sunt obiectivele campaniei de optimizare.
Dar problema nu se pune aşa. Mai mult trafic nu este sinonim cu o rată de conversie mai bună,
atâta timp cât site-ul respectiv nu este urmărit în detaliu şi vizitatorilor care ajung pe o
anumită pagină nu li se oferă ceea ce ei se aşteaptă să găsească.

Un website odată proiectat ar trebui să aibă câteva obiective clare şi bine definite. Dacă vorbim
despre un site cu vânzare de servicii/produse, obiectivele sunt foarte clare şi foarte uşor de
urmărit, dar dacă nu există o vânzare directă, atunci trebuie stabilite alte obiective ce ar
influenţa pozitiv compania sau imaginea acesteia.

ANALIZĂ WEB – CAP. 1. TRAFICUL ŞI IMPORTANŢA LUI

1.1 Întrebări pentru începători
Pentru cei care aud pentru prima dată de analiză web, începutul ar trebui să aibă ca bază
răspunsurile la următoarele întrebări cu privire la vizitatorii website-ului, informaţii pe care le
veţi găsi în acest e-book:
•
•
•
•
•
•
•
•

Câţi vizitatori accesează site-ul, lunar, săptămânal, zilnic sau pe anumite perioade de
timp?
Care este media ratei de conversie acum şi care este evoluţia pe o anumită perioadă de
timp?
Ce pagini se accesează cel mai mult şi de unde vin cel mai des vizitatorii în acele pagini?
Care sunt cele mai bune surse de trafic?
Care este timpul mediu petrecut de vizitatori pe site şi care este numărul de pagini per
vizită?
Care este distribuţia geografică a vizitatorilor şi, dacă e cazul, ce limbă au setată?
Cât de loiali sunt vizitatorii şi care este procentul celor noi?
Care este bounce rateul site-ului şi cum poate fi îmbunătăţit?

În cazul magazinelor online, întrebările de mai sus pot fi completate cu altele specifice, cum ar
fi:
•
•
•
•

Ce produse se vând cel mai bine?
Ce se caută mai mult în site (folosind funcţia de search)?
Ce produse se caută cel mai mult, dar nu se vând?
Ce rată de abandon are magazinul la cumpărare?

Pe partea de magazin online, Google Analytics oferă o secţiune specială de tracking cu variabile
şi funcţii ce uşurează analiza. În acest e-book nu voi aborda deloc această secţiune pentru că,
practic, ea face parte din analiza avansată a unui website.
Plecând de la întrebările de mai sus, veţi ajunge să vă cunoşteţi mai bine vizitatorii şi, treptat,
nevoile acestora, iar pe baza informaţiilor obţinute veţi reuşi să faceţi modificări în site cu
scopul îmbunătăţirii ratei de conversie sau a ROI-ului.

1.2 Când şi ce decizii trebuie luate?

Scopul principal al analizei web este de a observa comportamentul vizitatorilor şi de a lua
decizii în vederea îmbunătăţirii performanţei website-ului la un anumit moment. Pentru a se
lua cele mai potrivite decizii într-un timp rezonabil, se folosesc aşa numiţii indicatori de
performanţă, KPIs, prescurtare de la key performance indicators.

Aceşti indicatori au la bază câteva obiective clare şi foarte bine stabilite, iar la ele ar trebui să
se ajungă după discuţii cu toţi cei implicaţi direct în buna funcţionare a website-ului sau a
căror activitate e influenţată într-o oarecare măsură de traficul site-ului. De obicei, aceşti
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parametri rezultă din mai multe date oferite de Analytics şi sunt exprimaţi sub forma unui
raport, a unui procent sau a unei medii. În felul acesta se pot urmări mai clar evoluţiile, iar
orice creştere sau scădere va avea un sens. Mai multe detalii despre KPIs puteţi citi în capitolul
8. Totuşi, recomand să parcurgeţi mai întâi acest capitol pentru a înţelege mult mai bine
noţiunile ce urmează a fi prezentate.

Doi indicatori importanţi sunt rata de conversie şi ROI-ul. În unele cazuri, aceşti indicatori sunt
parte ai KPIs, în altele, doar suport în calcule. Ambii sunt utili şi clar definiţi în cazul
magazinelor cu vânzare sau care preiau lead-uri (informaţii relevante despre potenţiali clienţi
pe baza unor criterii clar definite). Un exerciţiu simplu pentru evidenţierea acestor doi
indicatori ar fi următorul (adaptare R1.[8]):
Exerciţiu

O companie realizează un studiu despre posibilităţile pe care le au antreprenorii români în
vederea atragerii de fonduri europene. Să presupunem că, pentru a promova acest studiu,
compania foloseşte mai multe campanii web care au atras un număr v de vizitatori, la un cost c.
În urma campaniilor web s-au cheltuit C T şi s-au obţinut C conversii.

Completând cu câteva date relevante şi o conversie de 2,0 % după prima lună de promovare, sau obţinut datele prezentate în figura 1.1.
În urma analizei se stabilesc o serie de modificări şi, implicit, o creştere a ratei de conversie cu
1% pentru perioada următoare. Rezultatele care se obţin sunt prezentate în coloana După.
Figura 1.1 – Comparații pe rata de conversie cu toate costurile incluse
Măsura
Vizitatori
Cost per vizită

Simbol
v
c

Formula

Înainte
10.000
0,30

După
10.000
0,30

Cost total

cT

vxc

3.000 €

€ 3.000

Rata de conversie
Conversii
Venit per conversie
Total venit
Cheltuieli de realizare
Alte cheltuieli
Profit
Total marketing ROI

r
C
V
T
Cr
Ac

2,0%
200
€ 50
10.000 €
€ 3.000
€ 2.000

3,0%
300
50 €
15.000 €
€ 3.000
€ 2.000

€ 2.000

€ 7.000

67%

233%

rxv
VxC

P

T-Cr-Ac-Ct

R

P/c T

Analizând datele prezentate mai sus am putea spune că vorbim despre o campanie de
promovare care a avut succes, iar creşterea ratei de conversie ar aduce un ROI foarte bun. Tot
în acest mod se pune problema aflării ROI-ului în orice situaţie (magazin online, colectare
leaduri etc), dar cu cât intervin mai mulţi parametri în joc, cu atât ROI-ul devine mai greu de
estimat.
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O problemă majoră în determinarea ROI-ului apare atunci când intervin mai multe campanii
de promovare şi când o parte dintre ele sunt offline. Cum în acest moment internetul este o
sursă sigură de informare, mulţi pot fi influenţaţi să dea click pe o reclamă pentru că au văzut
câteva detalii dintr-o altă sursă. Aparent este doar „meritul” campaniei online că a convertit
acel vizitator, dar, în fapt, şi offline-ul a contribuit la deciza lui.

1.3 Ce ar trebui sa ştiți despre rata de conversie

Chiar dacă nu este o temă prea apropiată de informaţiile prezentate în acest e-book, voi
prezenta în cele ce urmează câteva detalii despre rata de conversie, cu scopul de a oferi o serie
de referinţe în analiza site-ului.
Nimeni nu a definit o rată de conversie normală însă, oricum ar fi considerată ea, din punctul
meu de vedere este bună atâta timp cât se obţine un ROI echitabil. Dacă în pieţele dezvoltate
(USA, UK, CA) se publică frecvent rapoarte cu privire la rata de conversie a celor mai
performante website-uri, pe piaţa din România aceste date sunt strict confidenţiale şi nicio
firmă nu le face publice. Oficialii e-mag.ro au prezentat aceste date ca fiind între 3-3,5 %, dar
asta au spus şi în 2008 şi în 2010, deci tot nesigure sunt.

În discuţiile de pe blogurile câtorva magazine online se vorbeşte despre o rată de conversie
cuprinsă între 0,5 şi 2%, cifre normale şi care s-ar apropia de cele medii din pieţele dezvoltate.
Tot pieţele dezvoltate au şi topuri ale celor mai buni vânzători online, iar cel mai recent top 10
la momentul scrierii acestui e-book este http://www.marketingcharts.com/direct/top-10online-retailers-by-conversion-rate-january-2010-12149/ . După cum se poate observa, cele
mai performante magazine online au o rată de conversie de ordinul zecilor de procente.
Pentru site-urile la care am lucrat, rata de conversie a variat între 0,5% şi 4% la magazinele
online, iar la cele care preluau leaduri am obţinut pe anumite campanii şi aproximativ 10%.
Trebuie însă ţinut cont că nu toate leadurile calificate sunt clienţi siguri, dar pentru anumite
business-uri, şi un client dintr-o 100 de leaduri poate însemna un ROI de ordinul sutelor de
procente.
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2. Instalare şi configurare Google
Analytics
În acest capitol veți învăța despre:

2.1 Crearea unui cont și adăugarea scriptului de tracking în site
2.2 Profiluri website-uri
2.3 Nivele de acces și utilizatori
2.4 Filtrarea traficului
2.5 Setarea obiectivelor (Goals)
2.6 Sincornizare cu AdWords
2.7 Activarea rapoartelor speciale pentru magazinele online

ANALIZĂ WEB – CAP. 2. INSTALARE ŞI CONFIGURARE GOOGLE ANALYTICS

2.1 Crearea unui cont și adăugarea scriptului de tracking în site
Pentru a putea avea acces la Google Analytics, înainte de toate, aveți nevoie de un cont Google.
Dacă folosiți deja un alt serviciu Google, nu trebuie decât să vă autentificați în cont şi să activați
serviciul Analytics. Pentru cei care folosesc deja serviciul AdWords, este de preferat ca
Analytics să fie activat pe acelaşi cont (email) pentru a se putea realiza sincronizarea datelor.
Figura 2.1 – Crearea unui cont de acces la serviciile Google

Dacă nu aveți un cont, trebuie să mergeți la adresa
http://www.google.com/analytics/sign_up.html şi să alegeți Sign Up Now. În pagina
următoare va trebui să completați adresa de email pentru care doriți accesul, parola, locaţia,
cuvântul de verificare, şi să apasați butonul I accept. Create my account (Figura 2.1). După
care, pe adresa de email veți primi un link de activare a contului. În cazul în care nu găsiţi
confirmarea în inbox, e bine să verficați şi în folderul spam pentru că la email-urile de pe yahoo
se întâmplă frecvent să ajungă acolo. La accesarea linkului de validare, veți putea adăuga un
număr de telefon mobil pe care să primiți parola în cazul în care ați uitat-o.
După activarea contului, vă veți putea autentifica şi solicita activarea serviciului Analytics.
Autentificarea se face accesând linkul http://www.google.com/analytics/ şi apăsând butonul
Access Analytics. În următoarea fereastră vi se va cere să completați email-ul şi parola cu care
ați activat anterior contul. După autentificare veți putea solicita activarea serviciului apăsând
butonul de Sign Up (figura 2.2).
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Figura 2.2 – Activarea contului Google Analytics – Pasul 1

În cele ce urmează va trebui să completați rând pe rând detalii despre site-ul vostru iar, în
final, veți primi codul de tracking ce trebuie adăugat în site.

În fereastra de după Sign Up, mai exact figura 2.3, va trebui să completați mai multe câmpuri.
În primul rând, adresa site-ului, să alegeți dintre http:// şi https:// în funcţie de tipul
serverului, dacă este sau nu securizat, să scrieți un nume pentru contul de bază. Acest nume nu
reprezintă domeniul pe care-l adăugați, ci identifică contul Analytics. Poate fi orice nume vă
vine în minte şi e relevant.
Figura 2.3 – Activarea contului Google Analytics – Pasul 2
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Alte date ce mai trebuie completate sunt cele cu privire la timp şi loc. În cazul de faţă se alege
din meniu la Time zone country or territory România, iar Time zone-ul va fi completat
automat fiindcă nu avem intervale orare diferite pe teritoriul ţării. La final apăsaţi butonul
Continue.
La pasul următor, figura 2.4, vi se va cere să completați numele, prenumele şi să alegeți ţara,
după care să apăsați butonul Continue. În continuare va trebui să acceptaţi termenii şi
condiţiile Google Analytics iar după să apăsaţi butonul de Create New Account.
Figura 2.4 – Activarea contului Google Analytics – Pasul 3

La final veți primi codul ce trebuie copiat în site-ul vostru. Pentru a face asta, trebuie să
selectaţi tot codul din casetă şi să-l copiați în toate paginile din site, înainte de tagul html
</body> (figura 2.5). Mare atenţie la inserarea acestui cod fiindcă foarte mulţi uită să-l includă
în toate paginile şi atunci contorizarea traficului este parţială şi de multe ori nerelevantă.
Mulţi specialişti consideră că acest cod se pune obligatoriu în subsolul site-ului, astfel nu va
exista riscul blocării paginii din cauza imposibilităţii de accesare a scriptului Analytics.

Unele sisteme de management a conţinutului (CMS) folosesc pluginuri ce inserează automat
acest cod, şi nu trebuie decât să scrieți codul unic de identificare a site-ului. Acesta este cel care
începe cu UA-XXXXXXXX (evidenţiat cu galben în figura 2.5). Înainte de a salva este bine să
bifați şi caseta I want to track AdWords campaigns, utilă în cazul în care doriți să rulați
campanii publicitare şi să aveți o evidenţă mult mai clară asupra traficului. La final apăsaţi
butonul de Save and finish, după care veţi fi redirecționați către o fereastră ca cea din
figura 2.6.
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Figura 2.5 – Activarea contului Google Analytics – Pasul 4

Figura 2.6 – Fereastra principală a contului

Pentru a verifica dacă s-a introdus corect codul în site, va trebui să apăsați pe butonul Edit, pe
care-l găsiţi în partea dreaptă a profilului site-ului, iar în fereastra următoare să apăsați pe
Check Status (figura 2.7). Dacă mesajul primit este Waiting for Data, atunci veți şti că ați
introdus codul corect.
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Figura 2.7 – Verificarea statusului unui site adăugat

În cazul în care deţineți mai multe website-uri pe care ați dori să instalați Google Analytics, va
trebui să creați profiluri pentru fiecare site în parte, şi nu conturi diferite. Dar înainte de a
prezenta modul în care se adaugă alte site-uri în cont, voi prezenta pagina principală a
contului, figura 2.8.

Pe bara portocalie este localizat meniul de navigare în conturile Analytics, în partea dreaptă, şi
meniul de navigare în site-urile dintr-un cont, partea stânga.

În zona centrală sunt listate toate site-urile din cont, cu posibilitatea de a fi editate sau şterse.
Pentru a ajunge în rapoartele unui site, apăsați View report.
Figura 2.8 – Fereastra principală a contului
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Alte funcţii prezente în fereastră sunt: adăugarea unui nou site (Add Website Profile),
utilizatorii care au acces la cont şi rapoarte (User Manager), şi filtrarea datelor (Filter
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Manager). Toate sunt poziţionate sub tabelul cu site-urile din cont. În cele ce urmează voi
prezenta toate aceste trei funcţii.

2.2 Profiluri website-uri

Pentru a adăuga un nou website în cont, va trebui să accesați Add Website Profile, iar în
fereastra următoare (figura 2.9) să completați numele acestuia, să alegeți din meniu http://
sau https:// , iar la Time zone country să fie România, doar dacă de acolo este site-ul.

În secţiunea Choose Website Profile Type veţi seta Add a Profile for a new domain. A doua
variantă (Add a Profile for an existing domain) ţine mai mult de analiza mai complexă a unui
site şi este utilă pentru site-urile cu trafic mare la care se doreşte o segmentare mai clară a
datelor pe baza unor reguli bine stabilite. La final apăsaţi butonul de Finish, iar următoarea
fereastră va fi cea prezentată în figura 2.5. Următorii paşi sunt cei descrişi anterior.
Figura 2.9 – Fereastra principală a contului

2.3 Nivele de acces și utilizatori
Analytics permite accesul mai multor utilizatori la profilurile dintr-un cont, la toate sau doar la
unele. Această funcţie este utilă în momentul în care a fost deja adăugat codul şi alte persoane
vor să vadă rapoartele sau trebuie dat accesul unui specialist pentru un audit al traficului.
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Figura 2.10 – Fereastra de administrare utilizatori

Drepturi la cont pot să primească doar acele email-uri care au acces la un cont Google. Pentru
acordarea drepturilor, trebuie să accesați User manager (figura 2.10), să apăsați pe Add User
şi, în fereastra următoare (figura 2.11), să completați următoarele: adresa de email și nivelul
de acces, care poate fi vizualizare rapoarte (View reports only) sau administrator (Account
Administrator).
Figura 2.11 – Fereastra de acordare drepturi

În caz de vizualizare rapoarte, va trebui să selectați site-urile la care dați drept de acces şi să
apăsați butonul Add, iar în cazul în care dați drepturi de administrator, atunci nu va mai trebui
decât să apăsați pe butonul Save Changes.
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Puteţi renuţa oricând la drepturile acordate unui anumit utilizator. Nu trebuie decât ca în
fereastra din figura 2.10 să apasați butonul Delete din dreptul acelui utilizator.

Utilizatorul care primeşte acces la cont va putea vizualiza rapoartele în momentul în care
accesează Analyticsul. Dacă este un cont cu mai multe site-uri atunci, din partea superioară a
ferestrei, partea dreaptă, va trebui să alegeți ce cont doriți să fie afişat şi mai apoi site-ul.

2.4 Filtrarea traficului

Filtrarea traficului o voi prezenta mai mult informativ şi doar la nivelul de filtre predefinite ce
sunt utile organizaţiilor cu mulţi angajati care accesează frecvent propriul site.
Figura 2.12 – Fereastra de administrare filtre

În fereastra de setare filtre (figura 2.12) puteţi ajunge apăsând din panoul principal Filter
Manager. Adăugarea unui filtru se face apăsând butonul Add filter, iar în fereastra următoare
(figura 2.13) se va da un nume filtrului şi se vor seta parametrii. Aceştia sunt de două tipuri în
varianta predefinită (Predefined filter):
•

•

de excludere trafic (Exclude) de la un anumit domeniu, de la un anumit IP, sau de la un
anume subdirector din site (de exemplu /blog/ dacă blogul este pus direct pe domeniu,
nu subdomeniu). În toate cele trei cazuri trebuie stabilit dacă acea valoare de referinţă
la excludere (IP, nume domeniu, nume director) este egală (that are equal to), este
valoare de început (that begin with), de sfârşit (that end with) sau este doar o parte
(that contain).
de includere trafic, cu aceeaşi parametri care pot fi setaţi ca şi în cazul excluderii.
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Figura 2.13 – Fereastra de creare filtru

Un exemplu de excludere ar fi atunci când doriți ca toate clickurile pe care le trimite un site să
fie excluse din anumite motive. În acest caz, veţi setaexcluderea de domeniu şi veţi scrie
numele lui. Un alt caz de excludere este cel al traficului pe care compania îl face, iar în acest caz
veţi trece IP-ul cu care compania accesează site-ul. Dacă sunt mai multe IP-uri, atunci va trebui
să folosiți o formă de expresie regulată de excludere a lor, lucruri mult prea avansate pentru
abordarea de faţă. Mai multe despre această temă găsiţi în manualul Google Analytics, după
căutarea advanced filters.
Includerea traficului este utilă în momentul în care se urmăreşte în detaliu o campanie şi doriţi
ca datele din ea să fie localizate şi segmentate mult mai bine.
Revenind la setarea filtrului, alte informaţii ce trebuie alese sunt cele legate de domeniul sau
domeniile pe care să se aplice filtrul. Case sensitive permite ca acel parametru scris, de
exemplu numele unui subdirector, să fie sau nu sensibil la caracterele scrise cu litere mici sau
litere mari. În final apăsaţi butonul de Save Changes şi filtrul va fi salvat.

Orice filtru va putea fi editat sau şters, iar pe un domeniu se pot aplica oricâte filtre sunt
necesare. Atenţie însă la ce filtre adăugaţi să nu afecteze negativ traficul sau să nu fie corect
setate şi să nu se aplice.

După adăugarea mai multor filtre, acestea pot fi ordonate să se aplice într-o anumită ordine.
Pentru a vedea filtrele care se aplică pe un domeniu şi a stabili ordinea, va trebui să accesați
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secţiunea de Edit a domeniului şi la Filters Applied to Profile vor fi listate filtrele stabilite
(figura 2.14).

Pentru a le da o anumită ordine de rulare, va trebuie să accesați secţiunea Assign Filter Order
(figura 2.15). Ordinea se va stabili selectând un filtru, iar cu butoanele Move up şi Move down,
acesta va fi deplasat mai sus sau mai jos. Pentru salvarea ordinii, apăsați butonul Save
Changes.
Figura 2.14 – Filtrele care sunt setate pe un anume domeniu

Figura 2.15 – Filtrele care sunt setate pe un anume domeniu - ordonare

2.5 Setarea obiectivelor (Goals)
Cum am menţionat în introducere, un lucru foarte important în Analytics este setarea
obiectivelor. Pentru a face acest lucru, accesați din nou zona de editare a site-ului, la secţiunea
Goals (figura 2.16).

În momentul de faţă, Analytics permite setarea a 20 de obiective, în 4 seturi distincte.
Obiectivele ce pot fi setate sunt: câţi vizitatori termină o comandă, câţi văd pagina de contact,
câţi văd pagina de prezentare, etc. Aceste informaţii se pot obţine şi fără a seta un obiectiv, dar
la un magazin online ce are mai mulți pași până se ajunge la finalizare, setarea unui „drum”
este necesar pentru a se putea şti unde se opresc cei mai mulţi dintre vizitatori. Informaţii
detaliate despre stabilirea şi proiectarea obiectivelor veţi găsi în subcapitolul 7.4, însă
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recomand parcurgerea acestuia înainte de a seta obiectivele sau chiar înainte de a examina
celelate capitole. În cele ce urmează voi prezenta modul tehnic de adăugare a unui obiectiv.
De menţionat este faptul că pentru un magazin online Analytics permite monitorizarea
traficului într-un mod mult mai avansat, iar pentru asta este necesară activarea secţiunii
pentru magazinele online (vezi subcapitolul 2.7).

Pentru a adăuga un obiectiv, nu trebuie decât să apăsați butonul de Add goal, iar în fereastra
următoare să completați datele care vi se solicită (figura 2.17).
Figura 2.16 – Zona de obiective (Goals)

Figura 2.17 – Setarea unui obiectiv (goal) - 1
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Pe lângă numele obiectivului (Goal Name), statusul său (activ sau inactiv) şi poziţia de aplicare
(în cazul în care sunt mai multe), va trebui să alegeți şi tipul acestuia. Aveți de ales între:

a) URL Destination, pagina în care doriți să ajungă vizitatorii. Dacă obiectivul vostru e ca
vizitatorii să ajungă în pagina de contact, atunci alegeți acest tip, iar mai jos, la Goal URL, veți
scrie linkul paginii, care, cel mai probabil, va fi /contact.html. Alte informaţii ce ţin de acest tip
sunt Match Type care poate fi Head Match , Exact Match sau Regular Expresion Match.
Varianta Regular Expresion Match este avansată şi, la fel ca şi la filtre, nu o voi aborda. Pentru
cine doreşte mai multe detalii despre acest subiect, recomand consultarea manualului Google
Analytics. Celelate două (Head Match , Exact match) se referă la varianta simplă de potrivire a
unui link, exactă sau aproximativă, în sensul că, după linkul obiectiv mai pot fi anumiţi
parametri de sesiune. Alte date care mai trebuie completate sunt: valoarea obiectivului (pe larg
în subcapitolul 8.4) şi dacă linkul este sau nu sensibil modului de scriere a literelor.
Figura 2.18 – Setarea unui obiectiv (goal) - 2

Dacă obiectivul este ca vizitatorii să ajungă iniţial în pagina de prezentare a companiei şi mai
apoi în cea de contact, atunci va trebui setat un funnel cu toţi paşii ce duc la îndeplinirea
obiectivului. Pentru a face asta, apăsaţi butonul Yes, create a funnel for this goal (figura
2.18), după care completaţi cu linkul pasului, numele acestuia şi bifaţi dacă este obligatoriu
(figura 2.19). În final apăsaţi butonul Save Goal.
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Figura 2.19 – Setarea unui funnel

b) Time on Site este un tip de obiectiv care se aplică mai des pe site-urile de tip blog, unde
conţinutul e localizat în principal pe prima pagină şi, de multe ori, vizitatorul citeşte 2-3
articole fără să mai facă o altă acţiune. În acest caz sunt câteva probleme de contorizare, iar
realizarea unui obiectiv de X minute poate confirma faptul că cei care ajung pe prima pagină
chiar au citit articolele. Datele care se pot completa (figura 2.20) sunt orele, minutele,
secundele, mai mult sau mai puţin decât aceste valori şi valoarea obiectivului.
Figura 2.20 – Setarea unui funnel de tip timp în site

Figura 2.21 – Setarea unui funnel de tip pagini vizitate
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C) Pages/Visit la fel ca şi cel de timp în site, este un obiectiv care se adresează unei anumite
categorii de site-uri. Datele pe care le puteţi completa sunt valoarea şi numărul de
pagini/vizită (figura 2.21).
Ca şi în cazul filtrelor, obiectivele pot fi editate sau şterse.

2.6 Sincronizare cu Google Adwords

Sincronizarea servicului AdWords cu cel de Analytics este utilă deoarece traficul adus prin
reclama AdWords va fi raportat separat şi se va putea face analiză pe el. O nepotrivire a datelor
ar face ca tot acest trafic să intre peste tot în rapoarte ca fiind altceva decât este.

Pentru a se putea realiza sincronizarea, va trebui să aveţi ambele servicii pe acelaşi cont, altfel
nu se vor putea sincroniza. Pentru a face acest lucru, accesaţi secțiunea de Rapoarte în contul
Adwords, alegeţi I already have a Google Analytics account şi de la Existing Google
Analytics Account alegeţi numele contului Analytics. Dacă lista este goală, înseamnă că nu
aveţi nici un cont cu drepturi de admin setat. La final daţi click pe Link Account (figura 2.22).
Odată cu această sincronizare, posibilităţile de analiză sunt mult mai multe şi toate pot aduce
un plus de performanţă campaniei voastre AdWords. Analiza datelor din Adwords va fi tema
unui alt e-book.

2.7 Activarea rapoartelor speciale pentru magazinele online

Unui magazin online i se acordă cea mai mare atenţie atunci când vine vorba de analiza
traficului, iar pentru o mai bună acurateţe a analizei, Google Analytics permite activarea unei
secţiuni speciale cu rapoarte personalizate pentru un magazin online.
Figura 2.23 – Informații principale cu privire la profil

Pentru activare, trebuie să accesați zona de Edit a profilului, iar în partea de sus a ferestrei
(Main Website Profile Information) să apăsaţi pe Edit (figura 2.23). În fereastra următoare
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(figura 2.24) puteţi să alegeţi că aveţi un site magazin online şi să stabiliţi moneda de referinţă.
La final, apăsaţi butonul Save Changes.

În lista de monede de referinţă nu veți găsi LEU-ul, dar cum în magazine preţurile sunt valori
numerice, nu vă va deranja cu nimic că acea monedă este dolar sau euro.

Această secţiune nu contorizează datele atâta timp cât nu este instalat codul special pentru
monitorizarea vizitelor. Cum am menţionat şi în introducere, problema monitorizării unui
magazin online trece de nivelul mediu al acestui e-book, iar detalii despre asta voi da cel mai
probabil într-o resursă viitoare.
Dacă doriți mai multe informaţii despre acest subiect, puteţi consulta pagina Google în care
sunt prezentate detalii legate de instalarea acestui cod:
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=66983 .
Figura 2.24 – Activarea rapoartelor pentru un magazin online
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3. Utilizarea și înţelegerea interfeţei
Google Analytics
3.1 Prezentare și navigare
3.2 Personalizarea dashboard-ului
3.3 Raportarea automată și exportul informațiilor
3.4 Compararea intervalelor de timp
3.5 Segmentarea avansată a datelor
Ca orice aplicaţie web, interfaţa Google Analytics are o serie de elemente şi funcţii distincte.
Pentru a putea folosi aplicația şi rapoartele cât mai bine, va trebui să vă familiarizați înainte de
toate cu organizarea sa. Recomand o parcurgere cu atenţie a acestei secţiuni pentru a înţelege
cât mai bine sistemul şi funcţiile.
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3.1 Prezentare și navigare
Odată încheiat procesul de instalare şi configurare a contului, traficul va începe să fie
contorizat. Afişarea lui nu este în timp real şi este de preferat să aşteptaţi ca ziua să se încheie
şi mai apoi să analizaţi traficul.
Figura 3.1 – Panoul principal (Dashboard)

Panoul principal (figura 3.1) este împărţit în mai multe zone distincte, unele fixe (A, B, D) şi
altele care pot fi personalizate (tot ce e sub graficul de evoluţie, C). Plecând de la marcajele din
figura 3.1, cele 5 zone distincte care se găsesc aproape în toate ferestrele de rapoarte sunt
următoarele:
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A - În partea stângă sunt butoanele de export (salvare) a datelor din fereastra afişată şi funcţia
de trimitere pe email a rapoartelor (subcapitolul 3.3). În partea dreaptă este meniul de
segmentare avansată a datelor (subcapitolul 3.4).
B - Graficul de evoluţie a segmentului analizat (de bază este setat numărul de vizite). Pe
măsură ce se adaugă şi alte segmente de analiză, acestea vor fi listate pe grafic (figura 3.2). În
partea stângă a graficului se pot alege informaţiile care vor fi afişate, iar posibilităţile pentru
fereastra principală sunt afişate în figura 3.2. În partea dreaptă sunt butoanele care stabilesc
dacă afişarea este zilnică, săptămânală sau lunară. Pe măsură ce intervalul de afişare este mai
mare, afişarea zilnică va face ca acel grafic să fie destul de greu de interpretat.
Figura 3.2 – Panoul principal (Dashboard) – Graficul de evoluție a traficului

C – În ce priveşte fereastra principală, aceasta zonă poate fi personalizată (cu o excepţie), în
funcție de necesitați. Standard sunt afişate următoarele rezumate: utilizarea site-ului (singura
care nu se poate elimina), evoluția vizitatorilor (Visitors Overview), distribuția geografică
(Map overlay), sursele de trafic (Traffic Sources Overview) și un top al paginilor cu cele mai
multe vizualizări (Content Overview ). Pe larg despre personalizarea panoului principal veţi
găsi în subcapitolul 3.2 .
D - Meniul de navigare în secţiunile de rapoarte. Despre el voi vorbi în capitolele următoare.

E – Intervalul de timp în care să fie afișate rapoartele. Pe baza acestui interval se stabilesc toate
rapoartele afişate. Mai multe despre acesta și despre posibilitățile pe care le oferă veţi găsi în
subcapitolul 3.4.
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3.2 Personalizarea dashboard-ului
Personalizarea panoului principal (Dashboard) nu este decât o acţiune de câteva clickuri în
ferestrele rapoartelor pe care doriți să le prezentaţi în fereastra principală. Din meniul din
partea stângă alegeți raportul care vă interesează, iar în momentul în care ați ales pagina
acestuia, în partea superioară (zona A, partea stângă) va apărea butonul de Add to Dashboard
(figura 3.3). Apăsați pe el, după care veți primi confirmarea adăugării.
Figura 3.3 – Adăugarea unui raport pe panoul principal

Figura 3.4 – Cursor de multidirecționare a ferestrei

Pe panoul principal puteţi să alegeți nu doar rapoartele pe care să le afişați, ci şi ordinea
acestora. Pentru asta, va trebui să poziţionați cursorul pe partea de sus a ferestrei, moment în
care aceasta se va transforma într-un cursor de multidirecţionare (figura 3.4). Nu vă mai
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rămâne decât să-l mutaţi în zona în care doriți. Această acţiune poate fi asociată foarte uşor cu
mutarea iconiţelor pe desktop.

Pe lângă mutarea şi organizarea ferestrelor, acestea pot fi şi şterse din panoul principal. Pentru
a face asta, va trebui să apăsaţi iconiţa X din partea dreaptă sus a ferestrei. Confirmaţi cu OK
ştergerea ei şi aceasta va dispărea. Prin ştergerea ei nu faceți decât să eliberați panoul
principal. Rapoartele respective sunt în continuare în fereastra lor de bază şi pot fi aduse
înapoi oricând.
Trebuie să ţineți cont că panoul de administrare este salvat la nivel de cont, iar această
personalizare trebuie făcută în funcţie de nivelul de interes al fiecăruia. După cum am
menţionat în introducere, informaţii despre trafic ar trebui să aibă mai multe departamente
dintr-o organizaţie, iar fiecare are nevoie să ştie anumite informaţii. Din acest motiv, va trebui
să aveți pentru fiecare un set de rapoarte cu informaţii de interes. Câteva posibile seturi de
informaţii necesare pe departamente ar putea fi (adaptare R2.[153]):
Conducerea

Informaţii simple, uşor de parcurs şi de interpretat, de preferat cât mai puţine fiindcă
majoritatea nu au prea mult timp la dispoziţie. Pentru tot site-ul, posibile rapoarte în panoul
principal ar putea fi:
-

Site Usage, care este de bază şi nu poate fi scos
New vs. Returning, pentru a avea o evidenţă asupra vizitatorilor care revin în site
Map Overlay, cu scopul de a evidenţia zonele de unde vin vizitatorii cel mai des
All Traffic Sources, pentru a şti ce site-uri trimit mai mulţi vizitatori
Keywords, pentru a şti ce cuvinte cheie aduc cel mai mult trafic

O posibilă aranjare a unui astfel de panou este prezentată în figura 3.5. Acestea sunt
recomandările mele, dar nu sunt neapărat cele mai potrivite pentru toţi; fiecare poate solicita
anumite date. Nu trebuie decât să discutați şi să găsiţi împreună cel mai potrivit panou de
administrare.
Marketingul

Dacă la conducere lucrurile sunt mai simple, la marketing situaţia se complică şi un panou
complet şi potrivit îl veți stabili cel mai bine împreună cu persoanele implicate. Câteva posibile
rapoarte de interes ar fi următoarele:
-

-

Site Usage
Keywords
AdWords Campaigns, dacă există o campanie setată ce rulează
Campaigns, dacă s-au desfăşurat anumite campanii pe site-uri sau alte medii şi s-au
setat câmpurile speciale de monitorizare (pe larg în subcapitolul 5.6)
Goals Overview, în special dacă sunt mai multe obiective setate
Total Conversions, ca o completare la Goals Overview
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-

All Traffic Sources

Acestea ar fi doar câteva dintre cele pe care le consider de interes, dar în funcţie de profilul
organizaţiei, se pot stabili şi alte ferestre.
Figura 3.5 – Panou principal pentru conducere

Tehnicul
Un site trebuie monitorizat constant şi de către cei de la departamentul tehnic, mai ales când se
adaugă conţinut nou în site sau se fac modificări. Orice modificare poate aduce cu ea şi
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probleme de afişare, de aceea este necesară monitorizarea site-ului şi de către un webmaster.
Acesta ar trebui să aibă detalii despre:
-

Site Usage
Keywords
Browsers and OS
Screen Resolutions
Goals Overview
All Traffic Sources
Abandoned Funnels
Visitor Loyalty
Mobile este o fereastră care nu ar trebui ignorată, mai ales pentru că trendul este în
creştere

Site-uri mici sau de prezentare

Cele trei seturi prezentate mai sus se adresează în general unei companii mari cu
departamente bine stabilite şi mulţi angajaţi, dar pentru un proiect mic, lucrurile sunt mult mai
simple şi nu există mai mult de un tip de panou principal. Rapoartele ce ar putea fi incluse sunt
următoarele:
-

Site Usage
All Traffic Sources
Traffic Sources Overview
AdWord Campaigns
Keywords
Content Overview
Goals Overview
Abandoned Funnels
Visitor Loyalty

De multe ori la astfel de site-uri, acces la trafic are webdesignerul şi proprietarul, iar
personalizarea se face în funcţie de necesităţi şi de domeniul site-ului. Nu toate vor avea nevoie
de obiective ce trebuie strict urmărite şi, pentru o vreme, mai mult de datele legate de
utilizarea site-ului nu este nevoie.
Magazin on-line

Tot ce ţine de analiza unui magazin on-line este o activitate complexă care nu se rezumă doar
la rapoartele standard pe care Google Analytics le oferă. Pe panoul principal, rapoartele care
nu ar trebui să lipsească sunt următoarele:
-

Site Usage
E-commerce Overview
Conversion Rate
Average Order Value
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-

Products
Transactions
Goals Overview
All Traffic Sources
Abandoned Funnels

La proiectele complexe, panoul principal este mai mult formal. Datele relevante se obţin din
mai multe rapoarte sau folosind segmentarea şi raportarea personalizată. Câteva detalii despre
asta, la modul general, găsiţi în subcapitolul 8.2.

3.3 Raportare automată şi exportul informațiilor

Google Analytics permite trimiterea automată a rapoartelor către un anumit email şi într-un
anumit format predefinit. În plus, orice raport poate fi salvat în următoarele formate: PDF,
XML, CSV, TSV.

Pentru salvarea rapoartelor, trebuie să navigați în pagina pe care doriți exportul raportului, iar
din partea de sus a ferestrei să alegeți Export (figura 3.6). În anumite rapoarte nu sunt posibile
toate exporturile care apar în imagine. Cel mai frecvent raport pe care-l folosesc este cel de
PDF, util în momentul în care trebuie să ofer informaţii despre cont unui client. Celelate
formate (XML, CSV, TSV) sunt formate brute de export a datelor şi sunt utile pentru cei care
doresc să prelucreze datele folosind anumite aplicaţii.
Figura 3.6 – Exportarea rapoartelor

Altă funcţie utilă este cea de trimitere a datelor pe email: manual, la un anumit moment, sau
automat. Pentru a realiza acest lucru, alegeți din pagină butonul Email, iar în fereastra
următoare (figura 3.7) aveți următoarele posibilităţi:
-
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Trimitere email manual în momentul respectiv (Send Now)
Trimitere automată a email-ului la un anumit interval de timp; la Data Range se alege
tipul de trimitere: zilnic, săptămânal, lunar sau trimestrial
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-

Sau adăugarea datelor respective la un raport deja setat

Pentru ambele variante de trimitere a raportului (manual sau automat), câmpurile care trebuie
completate sunt următoarele: email-urile la care se trimite raportul (Send to others) ,
subiectul (Subject), descrierea (Description), alegerea formatului documentului trimis,
scrierea cuvântului de verificare. La varianta manuală apăsaţi butonul Send, iar la cea
automată, Schedule.

În cazul în care s-au setat anumite email-uri la care se trimit rapoarte, următoarele se pot
adaugă ca o extensie la cele setate anterior. Pentru a face asta, accesați tabul Add to existing şi
să alegeți email-ul la care doriți trimiterea noului raport.
Lista acestor email-uri la care se trimit automat rapoarte se găseşte accesând fereastra Email
din partea stânga, de la My Customizations. De aici se pot şi şterge email-urile trimise
automat.
Figura 3.7 – Exportarea rapoartelor si trimiterea lor pe email

3.4 Compararea intervalelor de timp
În mod standard, toate rapoartele din cont se afişează pe ultima lună de activitate, dar acest
interval se poate edita în funcţie de nevoi. În figura 3.8 este afişat calendarul desfăşurat, aşa
cum apare în momentul în care se selectează intervalul curent.
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Figura 3.8 – Utilizarea calendarului

Varianta cea mai simplă de folosire a calendarului este cea în care iniţial dați click pe prima zi
din interval şi apoi pe a doua. Trecerea de la data de start la cea de final se face automat. Dacă
doriți să afişați traficul pe o anumită zi, nu vă rămâne decât să apăsați de două ori pe aceeași zi.
Pentru a aplica orice modificare asupra calendarului, după selecţie este nevoie să apăsaţi
butonul Apply, iar pentru a renunţa pe Cancel.
La afişare apar tot timpul 3 luni, iar pentru a naviga mai în urmă, nu trebuie decât să folosiți
săgeţile de stânga-dreapta din partea de sus a calendarului, cele încercuite cu verde în figura
3.9. De asemenea, intervalul de timp se poate scrie şi direct de pe tastatură în casetele
înconjurate cu roşu în figura 3.8. Prima casetă este data de start, iar următoarea, data de final.

Figura 3.9 – Utilizarea calendarului – Trecerea de la o lună la alta

Pe lângă intervalul standard de raportare, se mai poate alege un al doilea interval cu care să se
compare datele. Pentru asta se bifează Compare to Past şi automat apar cele două casete ale
intervalului cu care se va face comparaţia (figura 3.10) . Pentru o afişare realistă, este de
preferat ca aceste intervale comparate să fie egale ca număr de zile şi să aibă un sens. Posibile
intervale ar fi: două săptămâni sau două luni cu aceeaşi activitate şi care să nu fie influenţate
de evenimente majore, ani diferiți sau perioade din an, dacă site-ul se adresează unui anumit
sezon. Dacă aţi ales două intervale nepotrivite, puteţi trage concluzii pripite sau fără prea
multă susţinere.
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Figura 3.10 – Utilizarea calendarului – Compararea intervalelor de timp

O altă variantă de selecţie a intervalelor este după cronologie (Timeline), unde selectarea
intervalului de timp se face în mod vizual pe graficul de trafic reprezentat cu bare (figura 3.11).
Figura 3.11 – Utilizarea calendarului – Timeline

3.5 Segmentarea avansată a datelor
După cum se poate deduce şi din nume, segmentarea avansată a datelor este o activitate destul
de complexă şi solicită multe cunoștințe de analiză și interpretare a datelor. Voi prezenta
această funcție la modul simplu și doar la nivelul de înțelegere a segmentelor standard.
Pentru accesarea acesteia, alegeţi Advanced segments (figura 3.12) din partea stângă a
ferestrei iar în fereastra care apare alegeţi segmentele care vor fi aplicate rapoartelor. După ce
acestea au fost bifate, apăsaţi butonul Apply pentru a le aplica. Scoaterea lor se face în sens
invers adăugării.
Cea mai frecventă combinaţie de segmente standard pe care o folosesc este cea legată de
vizitatori, mai exact All Visits, New Visitors şi Returning Visitors.

Statisticile, în cazul de faţă, arată ca în figura 3.13, unde aceste segmente sunt aplicate doar pe
analiza vizitatorilor din Iaşi. Pe lângă cele standard, se pot crea şi segmente personalizate, dar
pentru a face asta trebuie stabilite multe alte detalii în prealabil pentru ca datele segmentate să
fie cu adevărat folositoare.
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Figura 3.12 – Segmente avansate

Figura 3.13 – Aplicarea segmentelor avansate
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4. Vizitatorii
4.1 Prezentare generală
Secţiunea la modul general. Benchmarking. Limbi. Mobil. User Defined & Custom Variables.

4.2 Distribuţie geografică
4.3 Trendul vizitatorilor (Visitor Trending)
Vizite. Vizitatori absolut unici. Noi vs. Reîntorşi. Pagini vizualizate. Media de pagini
vizualizate. Timp în site. Bounce Rate.

4.4 Loialitatea vizitatorilor (Visitor Loyalty)
Loialitate. Loialitate recentă. Lungimea vizitei. Numărul de pagini vizitate la o vizită.

4.5 Compatibilitate browsere şi reţele
După parcurcerea capitolului de faţă veți şti cum să aflați totul despre vizitatorii site-ului
vostru. Informaţiile pe care le veţi găsi în secţiunea Visitors sunt următoarele: distribuţia
geografică, trendul vizitatorilor (numărul de vizite, de pagini vizualizate, timpul în site, bounce
rate-ul), loialitatea faţă de site, precum şi informaţii ce ţin de partea tehnică: browserul folosit,
sistemul de operare, rezoluţia, conexiunea la internet sau dacă s-a folosit un terminal mobil
pentru accesarea site-ului.
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4.1 Prezentare generală
Pagina principală a secţiunii vizitatori (Visitors) prezintă informaţiile generale despre
vizitatori şi două dintre topuri: cel al browserelor utilizate şi cel al tipurilor de conexiune
(figura 4.1). De asemenea, aveţi posibilitatea de a accesa direct anumite rapoarte despre
vizitatori din listele prezentate la Visitor Segmentation.
Figura 4.1 – Visitors – prezentare generală

La nivel de raport puteţi alege ca în graficul din partea superioară să afişați anumite informaţii
despre vizitatori sau să faceți comparaţii. Pentru exemplificare, vedeți figura 4.2-1, pentru
cazul în care se afişează un singur sistem de măsurare, şi figura 4.2-2, pentru cazul în care se
afişează două sisteme de măsurare.
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Figura 4.2 – Personalizarea graficului de afişare - O singură metrică

Figura 4.3 – Personalizarea graficului de afișare – Comparare

Odată cu accesarea secţiunii de vizitatori se deschide şi submeniul secţiunii. Din acesta se
poate naviga către rapoartele cu privire la vizitatori (figura 4.4). Toate aceste rapoarte vor fi
prezentate în următoarele subcapitole.
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Figura 4.4 – Meniul secțiunii de vizitatori

Voi trata câteva dintre rapoarte în acest subcapitol pentru că sunt mai simple ca abordare.
Benchmarking

Google Analytics a prins tot mai mult la public şi foarte mulţi îl folosesc ca referinţă în analiza
traficului. Datele contorizate de Analytics pot avea două nivele de partajare:
a) Partajare la nivel de alte produse Google
b) Partajare anonimă cu produsele Google şi alte sisteme

În mod standard, ambele cazuri sunt setate pentru un cont creat în momentul de faţă. Pentru
conturile mai vechi s-a ales care variante să fie folosite în momentul în care a fost introdus
acest serviciu de comparare (prin 2008 în versiunea beta). De asemenea, puteţi seta să nu
partajaţi informaţiile din Analytics. Pentru a face acest lucru, trebuie să accesaţi fereastra
principală a contului şi să apăsați pe Edit account settings (figura 4.5). Datele menţionate mai
sus sunt disponibile în fereastra următoare.
Figura 4.5 – Editare datelor generale ale contului
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Revenind la benchmarking, datele sunt orientative şi sunt oferite comparând site-ul vostru cu
al competitorilor. Standard sunt datele pe care Analytics le consideră potrivite pentru site-ul
vostru, însă din partea superioară a ferestrei puteţi alege categoria pe baza căreia să se facă
compararea site-ului (figura 4.6).
Figura 4.6 – Benchmarking

Datele care se compară sunt standard definite şi nu veți putea alege să comparați alte date.
După cum se observă din figura 4.6, site-ul este mult mai bun decât site-urile similare la 5 din
cele 6 valori. Nu trebui să luați de bune toate aceste date și să aşteptaţi ca site-ul să
convertească. Acestea sunt doar informative și personal nu mă bazez niciodată pe ele. Consider
mai importante conversia și ROI-ul decât orice valoare din site.
Limbi

Rapoartele din acestă secţiune sunt făcute după limba de bază a vizitatorilor în calculator, care
este mai puţin relevantă pentru site-urile din România.
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Mobil
Aici veţi găsi o secțiune de rapoarte cu privire la dispozitivele mobile de pe care se accesează
site-ul. În momentul de faţă, tot mai mulţi utilizatori folosesc un dispozitiv mobil pentru
accesarea internetului. În plus, studiile arată că cei care accesează internetul de pe un terminal
mobil nu o fac doar ocazional şi doar pentru a verifica email-ul sau serviciile de socializare.
Chiar şi amazon.com are adaptat site-ul pentru dispozitive mobile.

În România, la majoritatea site-urilor pe care le-am analizat, numărul vizitatorilor care au
folosit dispozitive mobile era foarte mic, 0.2-0.5%.

În secţiunea de raportare se pot obţine informaţii despre terminalele folosite şi operatorii de
telefonie prin care s-a realizat accesul.

Figura 4.7 – Secţiunea Mobile

Pe partea de vizitatori se pot folosi şi date mai avansate de urmărire şi analiză. Astfel, se pot
seta anumite valori personalizate care să trimită diverse date despre acel vizitator (utile la
magazinele online) sau să se stabilească diverse zone în site care să fie monitorizate. Aceste
date vor fi raportate în secţiunile User Defined şi Custom Variables.
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4.2 Distribuţie geografică
Distribuţia geografică a vizitatorilor este foarte importantă, mai ales în cazul unui business
regional (figura 4.8-1). Dacă aveţi o afacere care se referă doar la o anumită zonă, e normal ca
traficul să fie dominant pe o anumită zonă, pentru că doar aşa sunt şanse cât mai mari de
conversie. Dacă reprezentaţi o companie ce oferă servicii de amenajări spaţii verzi în zona
judeţului Iaşi, atunci vă interesează în special vizitatorii din această zonă. Tot ce e în afară ar
însemna comenzi care nu pot fi onorate.
Figura 4.8-1 – Distribuţia geografică la nivel global
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La nivelul hărții se pot realiza mai multe segmentari ale datelor. În figura 4.8-2 sunt notate cu
litere zonele în care se găsesc butoanele de segmentare. Standard, harta afişează toţi vizitatorii
la nivel global, cu distribuţia pe ţări/teritorii, iar din partea de jos se navighează la nivel de ţara
şi, mai apoi, la nivel de localităţi.
Figura 4.8-2 – Distribuţia geografică – funcţii şi butoane

În continuare voi explica pe scurt ce face fiecare dintre funcţiile evidenţiate în figura 4.8.

A – Segmentează rapid datele la nivel de Oraş, Ţara/Teritoriu, Regiune şi Continent. Două
dintre ele (ţară, oraş) se pot obţine detaliat şi accesând direct raportul din partea de jos. O altă
funcţie utilă este dimensiunea, ce oferă posibilitatea de a segmenta la nivel de date care ţin de
sursa de trafic, limbă sau specificaţii tehnice legate de vizitator (figura 4.9). Toate acele
segmente nu fac decât să vă ofere date mai exacte la nivel de zonă.
B – Modul de afişare al raportului. Standard este vizualizarea de tip tabelă în care se oferă
informaţii de bază despre vizitatori (numărul de vizite, pagini per vizită, timpul mediu în site,
procentul vizitatorilor noi, bounce rate-ul), dar se pot alege şi alte moduri de vizualizare.
Acestea ar fi: afişare pe procente, cu posibilitatea de a vedea procentul pentru fiecare dintre
coloanele din tabela de bază, afişarea din punct de vedere al performanţei –comparativ cu
media din site, şi pivotant, la nivel de dimensiune.
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C – Standard, datele sunt afişate la nivel de utilizare a site-ului, dar dacă într-un site sunt setate
obiective, se poate realiza o raportare la nivel de acestea.

D – Filtrele după nivelul de afişare au o utilitate practică în momentul în care lista conţine
câteva sute/mii de înregistrări şi se doreşte o filtrare rapidă după un anumit termen. La
distribuţia geografică nu are aşa o mare utilitate ca la secţiunea de content, de exemplu.
Pentru a folosi filtrarea, nu trebuie decât să scrieți termenul, să alegeți dacă să filtreze tot ce
conţine termenul sau să excludă acel termen. Temenul Advanced filter îl voi explica practic
într-un mic studiu de caz în capitolul 8.

Toate aceste zone se găsesc şi în alte rapoarte, aproximativ în acelaşi format. Folosirea lor este
necesară în anumite situaţii şi nu voi pune prea mare accent pe modul lor practic fiindcă ţine
de o analiză mai avansată a unui site.
Figura 4.9 – Dimensiunile de segmentare a datelor

4.3 Trendul vizitatorilor (Visitor Trending)
Trendul vizitatorilor înglobează rapoarte despre numărul total de vizite pe care site-ul îl are:
vizitatorii absolut unici, paginile vizualizate, media de pagini vizualizate, timpul în site şi
bounce rate-ul.

Standard, în graficul şi raportul aferent, se afişează evoluţia pe zile din intervalul selectat dar,
pe lângă evoluţia pe care am menţionat-o anterior, apare şi evoluţia orară, care schimbă
raportul la nivel de ore ale zilei. Nu trebuie decât să apăsați acest buton şi automat se va
schimba raportul (figura 4.10).
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La numărul de vizite (Visits) lucrurile sunt simple. Acest număr reprezintă atât accesările pe
care le-au făcut vizitatorii noi, cât şi cei vechi. În momentul în care un vizitator accesează siteul, se deschide o sesiune în care se contorizează toată activitatea lui. Dacă el devine inactiv sau
efectiv închide site-ul pentru o perioadă mai mare de 30 de minute, dar ulterior revine, i se
deschide o nouă sesiune şi se contorizează o nouă vizită cu datele aferente. Orice revenire în
site la un interval mai mic de 30 de minute de la ultima activitate se contorizează la ultima
vizită.
La numărul de vizitatori unici (Absolute Unique Visitors), lucrurile sunt puţin mai complexe
şi e foarte important să înţelegeţi la ce se referă de fapt acest număr. Dar înainte de asta,
trebuie să înţelegeți cum analizează google dacă un vizitator este nou sau a mai fost pe site
înainte.

Unele sisteme de contorizare se bazează doar pe adresa unică de identificare pe internet (IP) şi
doar aşa identifică un vizitator ca fiind nou sau vechi. Acest mod prezintă şi un dezavantaj
destul de mare în momentul de faţă, dacă IP-ul e luat pe companie sau se foloseşte la comun cu
celelate calculatoare din locuinţă. Astfel, datele despre vizitatorii noi pot fi eronate fiindcă mai
multe accesări ale calculatoarelor de pe acelaşi IP sunt contorizate ca venind de la un singur
calculator.

Figura 4.10 – Afişarea rapoartelor în funcţie de ora la care s-a accesat site-ul
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Pentru identificare, Google Analyics foloseşte, pe lângă adresa IP, un cookie (un mic fişier cu
informaţii care se păstrează în calculatorul vostru) care este salvat la nivel de profil al
browserului. În felul acesta, sunt şanse mult mai mari de a avea informaţii precise despre
vizitatorii unici. Bineînţeles că şi acest sistem are dezavantajele lui. Un calculator de familie,
fără conturi de utilizator diferite, va trece totul pe un singur profil de browser, sau dacă un site
se accesează de pe browsere diferite, atunci e văzut ca vizitator nou. De asemenea, aceşti
cookies pot fi şterşi de către utilizatori.

Plecând de la cele menţionate mai sus, Analytics identifică utilizatorii absolut unici pe care siteul îi are într-un anumit interval şi decide dacă e vizitator nou sau nu. Dacă a mai fost, îl
consideră reîntors, dacă nu, atunci e nou (figura 4.12).
Noi vs Reîntorşi (New vs. Returning) e una dintre secţiunile pe care le-am omis anterior în
prezentarea generală, din simplu motiv că nu era potrivită abordarea acolo fără a şti mai exact
care este modul de a afla dacă un vizitator este nou sau vechi. În această secţiune de rapoarte
se afişează procentul celor noi şi celor reîntorşi, şi puteți face segmentare la nivel de
dimensiune. În acest mod, se va putea face foarte uşor o analiză la nivel de surse şi tipul
vizitatorilor, noi sau reîntorşi (figura 4.11)

Numărul de pagini vizualizate (Pageviews) se referă la numărul total de pagini pe care un
vizitator le accesează în site. Acest număr nu trebuie confundat cu numărul de vizite şi trebuie
avut în vedere, în special, de cei care încă mai cumpără reclamă la mia de afişări (CPM) pe
site-uri cu câteva zeci de mii de pagini vizualizate. Ca o legătură între cele două, numărul de
pagini vizualizate reprezintă numărul total de pagini pe care vizitatorii le-au văzut în toate
vizitele.
Figura 4.11 – Noi vs. Reîntorşi la nivel de sursă de trafic
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Figura 4.12 – Numărul de vizitatori unici pe care i-a avut site-ul

Media de pagini vizualizate (Average Pageviews) se referă la numărul mediu de pagini pe
care un vizitator le-a accesat într-o vizită. Dacă e să ne gândim la faptul că o vizită se încheie
după 30 de minute de inactivitate, atunci această medie poate fi uşor scăzută uneori când se
face o evaluare şi trebuie luată şi ea în calcul. Media de pagini vizualizate este un număr de
referinţă în evaluarea unui site, deoarece pe baza lui se poate defini dacă site-ul este atractiv
pentru vizitatori sau nu. Dacă numărul trebuie să fie cât mai mare sau mai mic, depinde de
profilul site-ului şi de numărul maxim de pagini pe care un vizitator le-ar putea accesa la o
vizită.

Dacă pe un site la care decizia de acţiune este imediată se vizualizează multe pagini, atunci
chiar e o problemă pentru că vizitatorul nu găseşte ceea ce caută. Nu acelaşi lucru s-ar putea
spune la un magazin online cu câteva sute de produse. Dar acolo intervine şi o altă funcţie
importantă - search-ul.

Timpul în site (Time on site) este o altă valoare foarte importantă în evaluarea unui site, iar
numărul lui reprezintând timpul mediu pe care vizitatorii îl petrec în site. Acesta poate fi o
valoare de referinţă în evaluarea interesului vizitatorilor faţă de site. Ca şi în cazul paginilor
vizualizate, acest număr trebuie analizat pentru fiecare proiect în parte. La unele site-uri e
necesar ca el fie cât mai mare pentru a deduce dacă site-ul este atractiv. În secţiunea de
content voi detalia modul în care se calculează acest timp la nivel de pagini (subcapitolul 6.1).
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Bounce rate-ul este un segment intens analizat într-un site şi foarte mulţi îl urmăresc şi-l iau
ca referinţă (figura 4.13). La un site cu mult trafic, un bounce rate mare este o problemă
prioritară care trebuie rezolvată cât mai repede. O definiţie scurtă a acestei valori ar fi
următoarea: procentul de vizitatori care ajung pe o pagină din site, după care decid să nu mai
continue vizita şi părăsesc site-ul.

Acestă valoare este de preferat să fie cât mai mică pentru a şti că site-ul nu are probleme
majore de uzabilitate. Unii specialişti spun că o valoare bună este între 20-30%, iar probleme
sunt când bounce rate-ul trece de 50%. Acest lucru este valabil în cazul unui site de
prezentare/vânzare, fiindcă în cazul blogurilor care afişează tot ce-i nou pe prima pagină, este
foarte puţin probabil ca vizitatorul să mai acceseze şi altceva. În cazul blogurilor, se „acceptă”
un bounce rate de 40-50% iar probleme sunt când aceste ajunge la 75-80%. Nu spun că aceste
valori sunt de referinţă şi standard pentru fiecare site în parte, însă un lucru este cert: cu cât se
reuşeşte o reducere a bounce rate-ului la aceste nivele, cu atât e mai bine pentru site.

Recomandarea mea cu privire la analiza bounce rate-ului în vederea reducerii lui este că
trebuie să luați în parte toate sursele de trafic ce trimit un număr consistent de vizitatori şi să
le analizați. De multe ori la site-urile cu un număr mai mic de vizitatori, un link primit către o
pagină foarte targetată duce la un bounce rate de 100% şi astfel, la nivel de site, valoarea poate
fi mai mare.
Figura 4.13 – Bounce rate-ul
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4.4 Loialitatea vizitatorilor (Visitor Loyalty)
Loialitatea vizitatorilor este o altă categorie de rapoarte foarte importantă pentru imaginea de
ansamblu a site-ului. Aceste valori, din punctul meu de vedere, sunt oarecum o continuare a
celor legate de bounce rate deoarece indică atractivitatea pe care o are site-ul vostru. Datele au
la bază tot conceptele de vizitator la prima vizită şi vizitator vechi. Dar conceptele de nou şi
reîntors nu ar fi complete dacă nu am analiza şi loialitatea, pentru că doar aşa se pot afla mai
multe despre acei vizitatori care au mai vizitat site-ul.
La accesarea secţiunii, raportul principal este cel referitor la loialitate din punct de vedere al
repetiţiei vizitelor (figura 4.14). Valoarea pentru o vizită (1 times) este, de fapt, numărul de
vizite noi pe care site-ul îl are. Restul datelor sunt cu privire la vizitele pe care le-au făcut
vizitatorii reîntorşi, consideraţi vechi.

Figura 4.14 – Loialitatea vizitatorilor

Un alt raport de loialitate este cel referitor la perioada de timp de la ultima vizită făcută,
secţiunea Recency, figura 4.15. În cazul site-urilor care au un număr mai mare de vizitatori
reîntorşi, se poate observa mai tot timpul că procentul vizitelor făcute în aceeaşi zi e destul de
mare. Totul depinde de profilul site-ului şi de modul în care oferă informaţiile. Dacă este
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actualizat constant, procentul vizitatorilor care revin la un anumit interval de timp coincide
într-o oarecare măsură cu modul de actualizare.
Figura 4.15 – Loialitatea vizitatorilor - Recency

Lungimea vizitei (Length of Visit) este prezentată pe intervale de timp (în secunde) şi
grupează vizitatorii în funcţie de acest criteriu. Acesta este un alt raport care trebuie analizat
când vine vorba de timpul în site, fiindcă este clar că timpul mediu nu este tot timpul
mulţumitor, mai ales când există un bounce rate mare. Util în cazul analizei acestui raport este
stabilirea unor segmente avansate de analiză (despre segmente, în subcapitolul 3.5).
Rezultatele pe care le puteţi obţine sunt foarte interesante iar interpretarea lor poate aduce
concluzii utile. În figura 4.16 am aplicat pe raport segmentele de vizitatori noi şi vizitatori
reîntorşi.
Să nu uitaţi că aceste segmente au aplicabilitate la nivel de trafic total, iar în cazul unor
rapoarte nu sunt relevante şi trebuie scose. Cu aceste două segmente (All visits e standard, nu
se poate scoate) puteţi merge, de exemplu, în bounce rate sau alte secţiuni, şi să începeți să
faceți asocieri între ele. Unele lucruri devin mai complicate şi de aceea este necesară folosirea
mai multor ferestre de raportare în paralel (chiar şi 2-3 monitoare  ).
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Figura 4.16 – Lungimea vizitei utilizând segmentarea avansată

Un ultim raport cu privire la loialitate este cel de analiză a numărului de pagini (Depth of
Visit) pe care le accesează un vizitator la o vizită (figura 4.17). Aparent, mai multe pagini
vizualizate, mai bine pentru site, însă dacă site-ul este cu vânzare şi sunt probleme la
conversie, atunci trebuie analizat în detaliu de ce se accesează multe pagini, dar nu se cumpără.
E posibil să fie o problemă tehnică sau una de uzabilitatea, însă fără analiză nu veți şti
niciodată de ce se accesează multe pagini, dar nu se converteşte.
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Figura 4.17 – Lungimea vizitei la nivel de pagini afișate

4.5 Compatibilitate browsere şi reţele
Conform statcounter.com, în intervalul februarie 2009 - martie 2010, evoluţia cotelor de piaţă
a browserelor în România este cea prezentată în figura 4.18. După cum se poate vedea, din
decembrie, Internet Explorer a început să piardă din cota de piaţă în detrimentul celorlalte
browsere.

Am ţinut să prezint acest grafic deoarece foarte mulţi uită să facă o verificare periodică şi în
alte browsere decât cel pe care îl accesează el frecvent. Tot mai mulţi web designeri, din
neglijenţă, testează totul când au terminat, dar pe parcurs nu mai verifică dacă au apărut
schimbări odată cu actualizările făcute periodic.
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Toate informaţiile prezentate în această secţiune sunt în general utile web designerului sau
webmasterului, foarte rar şi altor persoane. Datele care se pot obţine din secţiunea Browser
Capabilities sunt următoarele:
Figura 4.18 – Evoluţia cotelor de piaţă a celor mai folosite browsere din România

Browserele cu care s-au accesat site-ul şi în ce versiuni erau aceste browsere. În raportul de
bază, ele sunt grupate la nivel de nume general (Firefox, Opera, Internet Explorer) urmând ca
desfăşurarea pe versiune, unde e posibil, să o găsiţi accesând acel nume general.

Sistemele de operare, grupate iniţial la fel, la nivel de nume. Aceste date pot fi utile
departamentului de marketing în momentul în care compania are o poziţionare ce presupune
folosirea de către clienţi a unui anumit sistem.

Browsere şi sisteme de operare. E ştiut faptul că majoritatea dezvoltatorilor de browsere au
versiuni pentru mai multe sisteme de operare (figura 4.19).
Screen Colors se referă la tipul de colori, în general pe PC e 32 şi 24 - biţi.

Rezoluţiile monitoarelor (browserelor) cu care se accesează site-ul sunt date utile în
momentul în care se face un studiu de uzabilitate amănunţit şi se caută explicaţii la probleme
care nu sunt evidente pe anumite monitoare. Un studiu publicat de curând de Jakob Nielsen, o
referinţă în ceea ce priveşte uzabilitatea, arată că vizitatorii se focusează 80% din timpul de
vizionare pe partea superioară a ferestrei pe care o examinează (detalii R3). Făcând legătură
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între aceste date, analiza rezoluţiei e necesară pentru a ne asigura că vizitatorul chiar vede ce e
mai important din site, fără a folosi scrool-ul.
Celelate două rapoarte din această secţiune sunt cu referire directă la partea tehnică,
versiunea de Flash şi cea de suportul Java.

Tot în ce priveşte vizitatorii, mai puteţi obţine detalii şi despre providerul de internet,
Network Properties şi Service Providers (figura 4.20) sau viteza sa la internet.
Figura 4.19 – Rezoluția folosită de utilizatori
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Figura 4.20 – Providerii de internet
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5. Sursa de trafic
5.1 Prezentare generală
5.2 Traficul direct
5.3 Cei care au trimis trafic (Referrers)
5.4 Motoare de căutare. Cuvinte cheie
5.5 AdWords
5.6 Monitorizarea campaniilor de promovare
În secţiunea Sursa de trafic (Traffic Sources) veți afla tot ce trebuie să ştiți despre cei care
trimit vizitatori către site-ul vostru. Fie că vorbim despre motoarele de căutare, reclamele
sponzorizate (AdWords sau altele) sau despre site-urile pe care ați cumpărat articole,
informaţii despre ele găsiți în această secţiune. Astfel veți putea accesa rapoarte cu traficul
direct, traficul din alte site-uri, traficul din motoarele de căutare şi traficul segmentat din
anumite campanii la care ați setat linkul într-un anumit mod.
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5.1 Prezentare generală
La accesarea secţiunii Traffic Sources se deschide automat şi panoul principal (figura 5.1),
care are standard rezumatele cu topul pentru toate sursele de trafic şi topul cuvintelor cheie
care au adus vizitatori. Pe lângă cele două topuri, este prezent şi graficul cu distribuţia pe surse
distincte de trafic. Din meniul din partea stângă, deschis odată cu secţiunea, se pot accesa
rapoartele pe secţiuni.
Figura 5.1 – Sursa de trafic - prezentare generală

5.2 Traficul direct
Traficul direct reprezintă numărul de vizite pe care vizitatorii le fac accesând site-ul prin
tastarea directă a URL-ului în bara de adresă sau accesarea din bookmark. Un raport al acestor
vizitatori este prezentat în figura 5.2. Valorile prezentate sunt cele de bază, iar pentru mai
multe detalii despre acești vizitatori va trebui să folosiți segmentarea avansată sau rapoartele
personalizate, detaliate în subcapitolul 8.2.

62

Această valoarea indică, într-o oarecare măsură, popularitatea site-ului. Cu cât mai mulţi
accesează site-ul în mod direct, cu atât site-ul reprezintă o referinţă pentru ei. Pentru a întări
ideea de popularitate şi a exclude cât mai mult varianta în care cineva a văzut numele site-ului
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în offline, este utilă realizarea unei segmentări avansate a datelor cu afişarea valorilor pentru
noi şi reîntorși. Analiza raportului cu toate cele trei valori poate întări şi mai mult ideea de
popularitate a site-ului.
Tot de popularitate ţin şi căutările în motoarele de căutare care se fac după numele
companiei/domeniului, iar mai multe despre asta puteţi afla în subcapitolul 5.4.
Figura 5.2-1 – Traficul direct

Figura 5.2-2 – Traficul direct segmentat în vizitatori noi şi vechi
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5.3 Cei care au trimis trafic (Referrers)
„Câți vizitatori mi-a trimis bannerul de pe site-ul X ? ” sau „Câți vizitatori din articolul de pe
site-ul Y au ajuns să îndeplinească unul dintre obiective?” sunt două întrebări simple care îşi
găsesc răspunsul în secţiunea de trafic trimis de alte site-uri. Dacă linkurile spre site-ul vostru
au apărut în mod natural, mai puţin vă vor interesa detalii despre trafic, însă dacă ați rulat o
campanie pe mai multe site-uri, sigur vă va interesa să ştiți care dintre ele a convertit mai bine.

În cazul în care nu ați făcut sincronizarea între conturile de AdWords şi Analytics, la Referrers
va apărea url-ul googleads.g.doubleclick.net, care este, de fapt, reclama sponsorizată.
Figura 5.3 – Referring sites

Pentru site-urile care nu au setate obiective, analiza surselor de trafic este mai mult la nivel de
informaţii de bază despre utilizarea site-ului. Dar şi aşa este bine să urmăriţi valorile de la
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timpul în site (Avg. Time on site) şi Bounce Rate, pentru că doar aşa veți şti dacă vizitatorii
trimişi de un anume site sunt sau nu interesaţi de ceea ce se prezintă pe site-ul vostru
(figura 5.3).

Având în vedere faptul că veți cumpără publicitate (linkuri, bannere, advertoriale etc) pe siteuri unde este şi publicul vostru ţintă, atunci datele despre trafic trebuie să fie dintre cele mai
bune. De exemplu, dacă sunteți un producător de şuruburi şi doriți să cumpărați publicitate, e
clar că nu vă veți duce pe site-urile ce abordează subiectul creditelor sau al asigurărilor, ci pe
site-uri cu un profil tehnic sau, cel mai probabil, veți folosi reclama contextuală, targetată la
nivel de conţinut.

Cum voi ați ales reclama să ajungă unde trebuie (sau aproximativ) şi mesajele sunt clare şi
exacte (Vând şuruburi! :D ), vă aşteptaţi ca traficul venit să aibă date de genul: timp în site 2-3
minute, bounce rate 25-35%. Bineînţeles, depinde şi de site ca aceste date să fie bune pentru
că, dacă site-ul nu oferă informaţii cât mai clare, nici vizitatorii nu vor petrece mult timp în el.

Raportul permite şi adăugarea unui al doilea parametru de segmentare, pe lângă cel standard
(sursa). În figura 5.4, pe lângă sursă, am introdus şi oraşul. Dacă e un business local, distribuţia
geografică e necesară. În alte cazuri, poate e necesar de adăugat, pe lângă sursă, campania, în
cazul în care s-au rulat mai multe campanii sau mai multe bannere în paralel.
Figura 5.4 – Referring sites – Afişarea sursei şi a oraşului
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Pe lângă această secţiune în care se afişează doar raportul cu traficul venit din alte site-uri, util
este de urmărit şi secţiunea All Traffic Sources, care afişează toate sursele de trafic, inclusiv
motoarele de căutare, detaliate în subcapitolul următor. Această secţiune este util de analizat
în momentul în care site-ul este mare şi se rulează multe campanii în paralel. De asemenea,
sunt setate obiective în site şi este făcută şi sincronizarea cu AdWords. Datele respective sunt
mai interesant de analizat utilizând segmentele avansate.

5.4 Motoare de căutare. Cuvinte cheie

Când vorbim despre motoare de căutare în România, majoritatea se gândesc la Google dintr-un
singur motiv, pentru că în momentul de faţă are o cotă de piaţă de peste 95%. Alte motoare de
căutare folosite de utilizatorii români sunt yahoo şi bing, dar ambele au cote mici. Altele cu
câţiva utilizatori le-am omis deoarece nu sunt relevante.
Figura 5.5 – Traficul din motoarele de căutare
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Pentru mulţi utilizatori, google a devenit şi bară de adresă a browserului. Nu puţini sunt cei
care intră pe google să caute nume de site-uri, în condiţiile în care pot scrie acelaşi lucru în
bara de adresă şi, în plus, să adauge extensia (.ro, .com etc.). Din acest motiv menţionam la
traficul direct (subcapitolul 5.2) că un alt lucru ce indică popularitatea site-ului sunt căutările
după numele domeniului sau a companiei.

În această secţiune de rapoarte, standard sunt afişate toate vizitele din motoarele de căutare
(figura 5.5), cu posibilitatea de a filtra după plătit (paid) sau organic/neplătit (non-paid). Dacă
folosiţi doar serviciul de reclamă sponsorizată al Google (AdWords), la aplicarea filtrului de
paid se vor afişa doar vizitele ce au venit din AdWords.
Nota: În cazul în care este făcută sincronizarea Analytics-AdWords, traficul plătit va primi ca
sursă AdWords (figura 5.6).
Figura 5.6 – Traficul din motoarele de căutare - AdWords ca sursă

Traficul din motoarele de căutare vine pe baza poziţionării unor anumite cuvinte cât mai sus în
rezultate. Cuvintele care trimit vizitatori spre site sunt prezentate în secţiunea Keywords
(figura 5.7) şi, la fel ca motoarele, pot fi filtrate după plătit şi neplătit. Un site matur, cu multe
informaţii în el, poate primi vizite din câteva sute de cuvinte diferite. Fiecare vizitator are
propriul stil de căutare; unii caută cuvinte generale, iar alţii propoziţii sau fraze. Nu de puţine
ori s-a întâmplat să găsesc vizitatori veniţi pe fraze care nu aveau nici o legătură cu ce se
prezenta pe site.
Modul de afişare al rezultatelor e destul de complex şi, în cazul unei căutări ce are la bază mai
multe cuvinte, rezultatele care apar nu trebuie neapărat să conţină ce s-a căutat, exact în
acelaşi format. E ştiut faptul că această apariţie naturală în rezultate poate fi influenţată într-o
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oarecare măsură. Pentru asta va trebui să analizaţi soluţiile de optimizare pentru motoarele de
căutare (SEO), iar un punct de plecare ar putea fi raportul pe care google îl oferă (detalii în R4).
Figura 5.7 – Cuvinte cheie

Important de urmărit în cazul cuvintelor cheie sunt rata de bounce rate şi pagina în care ajung
vizitatorii când caută acele cuvinte. S-a întâmplat frecvent la magazine online să găsesc pagini
de produse poziţionate mai bine decât categoriile de produse şi, astfel, să existe un bounce rate
mai mare. Pentru a vedea pagina în care ajunge vizitatorul după ce pleacă din rezultate, setaţi
ca a doua dimensiune Landing Page (figura 5.7, meniul marcat).
În cazul unui blog sau a unui site ce prezintă informaţiile pe homepage, parţial sau integral, în
motoare se va indexa prima pagină şi, implicit, informaţiile noi şi, mai apoi, pagina informației
respective. De aceea, la landing page apare de multe ori ” / „ ca semn că e pagina principală a
site-ului.

5.5 AdWords
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Această secţiune afişează rapoarte doar dacă s-a rulat o campanie AdWords şi a fost făcută în
prealabil sincronizarea (subcapitolul 2.6) cu Analytics. Voi prezenta această secţiune doar în
scop informativ deoarece, pentru a înţelege mai bine cum Analytics poate ajuta AdWords, va
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trebui să-l prezint pe acesta în prealabil. Acest lucru cu siguranţă va fi tema altui e-book pentru
că, pentru a se obţine performanţă, trebuie făcută o analiză mult mai avansată.

Rapoartele care sunt prezentate în această secţiune sunt următoarele:
AdWords Campaigns

Prezintă rapoarte despre campaniile rulate cu posibilitatea de segmentare la nivel de grup de
anunţuri sau cuvinte cheie (figura 5.8). Avantajul de a avea aceste date aici este că se pot
sincroniza cu obiectivele site-ului şi, astfel, se poate afla conversia vizitatorilor.

Pe lângă obiective, se pot obţine date şi despre clickurile din AdWords, completat cu activitatea
din site.
Figura 5.8 – AdWords Campanii
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Keyword Positions
Afişează într-un mod vizual foarte interactiv poziţiile pe care anunţurile le-a obţinut. Datele
sunt oferite la nivel de cuvânt, pe ce s-a rulat în motorul de căutare, şi la nivel integral, pe ce s-a
rulat în reţeaua de conţinut (figura 5.9).
Figura 5.9 – Campanii AdWords – Pozitionarea cuvintelor

5.6 Monitorizarea campaniilor de promovare
Dacă în subcapitolul anterior am prezentat monitorizarea AdWords, soluţia de promovare
oferită de Google, în acest subcapitol voi vorbi despre analiza campaniilor de promovare, la
modul general. În Analytics, rapoarte se pot obţine din două secţiuni - Campaigns şi Ad
Versions. Dar pentru a putea fi raportate diferit aceste date, trebuie setaţi anumiţi parametri
pe care Google Analytics îi cunoaşte.

În acest moment se folosesc 5 parametri, dintre care 3 sunt consideraţi obligatorii pentru ca o
campanie să fie monitorizată complet. Aceşti parametri sunt:

Sursa campaniei - Campaign Source (utm_source) - care este obligatorie pentru că doar aşa
se poate şti care este sursa campaniei. Numele scris poate fi newsletter, dacă pentru newsletter
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se fac linkurile, sau banner, dacă se rulează o campanie de bannere etc. Cu cât mai clare aceste
nume, cu atât mai bine în diferenţiere și urmărire. Acest parametru trebuie completat de
forma: utm_source=NumeleSursei , ex: utm_source=ebook

Mediul campaniei - Campaign Medium (utm_medium) - este obligatoriu şi util pentru a şti
din ce mediu a venit vizitatorul. O promoţie, de exmplu, se poate promova în acelaşi timp prin
AdWords, bannere, advertoriale etc., şi este necesar să ştiţi care dintre medii a trimis
vizitatorul. Parametrul se completează de forma: utm_medium=mediul, ex: utm_medium=email

Termenul campaniei - Campaign Term (utm_term) – este opţional şi se utilizează în
reclama sponsorizată din motoarele de căutare. Acesta se utilizează sub forma:
utm_term=Numele+Termenului , ex: utm_term=ebook+analytics

Conţinutul campaniei - Campaign Content (utm_content) – este tot opţional şi se foloseşte
în cazul testării A/B (două pagini diferite se testează pentru a se măsura performanţa
fiecăreia) şi în cazul reclamei sponsorizate pe reţeaua de conţinut. Se utilizează de forma
utm_content=ZonaContent şi trebuie să fie diferit pentru cazurile în care se trimite din zone
diferite, spre aceeaşi pagină. De exemplu, dacă în zona de sus aveţi un link către o ştire plătită,
acest utm_content poate fi de formă utm_content=LinkTop iar dacă linkul e în partea de jos ar
putea fi utm_content=LinkBottom.

Numele campaniei - Campaign Name (utm_campaign) – este utilizat în analiza cuvintelor
cheie şi este obligatoriu. De exemplu, dacă faceţi o promoţie este indicat ca acest parametru să
fie setat. În felul acesta veți putea analiza mai în detaliu cuvintele. Acesta se foloseşte sub
forma : utm_campaign=numeCampanie , ex: utm_campaign=reducere_ebook
Google oferă şi un tool de creare automată a acestor linkuri (Figura 5.10), disponibil la adresa:
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=55578 . Modul de
folosire este destul de intuitiv şi nu trebuie decât să completați cu adresa pentru care creați
campania şi să treceți valorile pentru toţi parametrii explicaţi mai sus. Un exemplu de link
generat utilizând acest tool este următorul:
http://www.pantoc.ro/analiza-web/?utm_source=ebook&utm_medium=manual&utm_content=topSite&utm_campaign=Analiza%2BWeb

După cum se observă, acesta este destul de lung şi trimiterea lui în formatul acesta se poate
face doar dacă nu este în clar. De exemplu, pe sisteme de socializare ar fi privit cu neîncredere
prezentarea linkului aşa cum e, de aceea se utilizează sistemele de scurtare a linkurilor. Un site
de acest gen este şi http://bit.ly unde treceți URL-ul în forma de campanie şi va fi scurtat la
unul de forma http://bit.ly/9FpeoZ. Este scurt şi simplu, iar mulți utilizatori sunt obişnuiți cu
linkurile în acest format. Dacă totuşi doriți să conţină domeniul vostru şi să fie şi scurt, atunci
va trebui să utilizați o aplicaţie pe serverul vostru de scurtare a linkurilor.
Odată setaţi aceşti parametri, vizitatorii veniţi dintr-un link de acest tip vor apărea şi în
secţiunea Campaigns, iar identificarea se face după numele campaniei (figura 5.11). Este
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recomandat ca şi traficul pe care-l aduceți prin AdWords să aibă linkuri de campanie. În acest
mod veţi putea face o evaluare clară şi completă a unei campanii de promovare.
Figura 5.10 – Tool creare linkuri pentru campanii

Aceaste rapoarte despre campanii sunt utile în momentul în care se face analiza obiectivelor.
Dacă nu a fost setat cel puţin un obiectiv, atunci nu aţi avea nici un criteriu relevant de
comparare a surselor. Datele standard de utilizare a site-ului nu sunt întodeauna cele mai
potrivite de luat în calcul în evaluare şi, de aceea, în funcţie de obiective, trebuie luate deciziile.
La raportul standard care afişează datele pentru campanie, se mai poate adăuga un al doilea
segment de date (figura 5.11, meniul marcat). Acesta poate fi, de exemplu, City, pentru o
examinare a distribuţiei geografice, sau Landing Page, pentru a examina paginile în care s-au
trimis vizitatorii.

Analiza campaniilor nu este o activitate uşoară când vine vorba de creşterea performanţei, iar
Google Analytics vă oferă datele, vi le segmentează, dar dacă ceva nu merge cum trebuie, nu va
şti să vă dea şi soluţii. Cele mai simple lucruri de analizat şi de înţeles la nivel de campanie sunt
cele ce ţin de utilizarea site-ului. Dacă într-o campanie rulată pe 10 site-uri, 5 dintre ele au un
bounce rate foarte mare, atunci e clar că publicul ţintă nu e acolo şi e recomandat renunţaţi la
respectivele site-uri.
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O altă secţiune de analiză a campaniilor este Ad Version unde sunt prezentate rapoarte la
nivel de versiuni ale reclamelor. De exemplu, în cazul AdWords vor fi afişate toate titlurile
anunţurilor care au rulat şi au avut cel puţin un click (figura 5.12). Secţiunea este utilă dacă
adăugaţi şi oraşul pentru că, în felul acesta, la o campanie mare se poate identifica ce anunţ a
performat mai bine la nivel de regiune. Pentru o performanţă mai bună e de preferat, chiar şi în
România, să se testeze mesaje oarecum targetate la nivel de regiune. În felul acesta se pot
obţine rezultate mult mai bune cu bugete reduse. De menţionat faptul că nu toate industriile
pot fi targetate la nivel de regiune. Prima condiţie de targetare regională la nivel de anunţuri
este să existe un flux consistent de trafic.
Figura 5.11 – Raportul campaniilor

73

ANALIZĂ WEB – CAP. 5. SURSA DE TRAFIC

Figura 5.12 – Ad Version
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6. Conţinut
6.1 Prezentare generală
6.2 Top conţinut
6.3 Top pagini destinaţie (Top Landing pages)
6.4 Top pagini ieşire (Top Exit pages)
6.5 Site overlay
Content is King.
Vizitatorii vin în site-ul vostru cu un scop, iar primul contact îl au cu informaţia din site pe care
o prezentaţi (text, imagini, video, audio etc). Într-un cuvânt: conţinut. Dacă acest conţinut este
atractiv şi bine aşezat în site, vizitatorii vor continua să acceseze şi alte pagini, eventual să vă
contacteze sau să cumpere (în cazul unui magazin online). Dacă a fost mulţumit sau atras, va
recomanda şi altora site-ul şi va vorbi de bine despre site-ul vostru. Deci, content is King.
Tot ce ar trebui să ştiți despre paginile din site-ul vostru veți găsi în această secţiune.
Importante de analizat sunt paginile de ieşire şi cele de destinaţie din punct de vedere al
bounce rate-ului. Un instrument util în această secţiune este Site overlay care vă oferă o
distribuţie a clickurilor pe care vizitatorii le-au dat într-o anumită pagină.
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6.1 Prezentare generală
În fereastra principală se disting două zone: una cu datele generale ale conţinutului şi un top al
celor mai vizitate pagini, şi alta cu o analiză avansată în linkurile din site (cea marcată în figura
6.1). Din meniul deschis odată cu secţiunea se pot accesa toate rapoartele cu privire la
conţinut.
Figura 6.1 – Pagina principală a secţiunii Content

Analiza avansată permite trei posibilităţi de analiză a linkurilor:

a) Analiza navigării cu un sumar al modului în care vizitatorii caută conţinutul şi căile
de acces pentru a ajunge la conţinut
b) Analiza paginilor de destinaţie cu un top al surselor de intrare în pagină şi un top
al cuvintelor cheie prin care s-a ajuns în site.

Analiza navigării

La accesarea secţiunii de sumar, standard e afişat ca pagină de pornire homepage-ul site-ului
(figura 6.2-1). Pagina pe care doriţi să o analizaţi se poate schimba din meniul Content (figura
6.2-2). Afişate sunt doar top 10 pagini ca număr de vizite, iar o analiză a altei pagini decât cea
prezentă în listă se găseşte folosind funcţia de search, unde trebuie să scrieți linkul paginii,
complet sau doar parţial.
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În partea stângă sunt afişate paginile din care s-a ajuns în cea analizată, cu procentul de
clickuri, iar în dreaptă, paginile din care s-a plecat. Intrarea mai poate fi şi din alte surse de
trafic (Entrances) decât paginile interne, iar la ieşire va apărea şi procentul celor care au
părăsit site-ul fără să mai acceseze o altă pagină (Exits).
Figura 6.2-1 –Sumarul navigării

Figura 6.2-2 – Meniul de selectare a paginii pe care doriţi s-o analizaţi
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Un alt mod de afişare a navigării este analiza căilor de acces în pagină. Pentru a face asta,
alegeţi din pagina principală Entrance Paths. În pagina următoare se vor afişa în două casete
diferite paginile pe care le-au vizitat cei ce au început din pagina analizată, şi paginile în care
şi-au încheiat vizita (pagina de ieşire).
Figura 6.3 – Analiza căilor de acces

Optimizarea paginilor de destinaţie
Dacă anterior am prezentat analiza internă la nivel de pagini, acum voi aborda problema
surselor de trafic şi paginile pe care ajung vizitatorii trimişi de aceste surse. Un prim raport
referior la surse este cel care prezintă sursele care au trimis trafic spre o anumită pagină
(figura 6.4). Dacă s-a desfăşurat o campanie şi doriţi să ştiţi şi mediul, ca parametru al doilea
de segmentare puteţi seta Medium.

Al doilea raport cu privire la surse este cel referitor la cuvintele cheie prin care s-a ajuns în site.
Pentru a analiza aceste date va trebui să alegeţi Entrance Keywords şi, pe acelaşi model ca în
cazul surselor, alegeţi paginile pe care doriți rapoartele.
Trecerea dintr-un sistem de analiză în altul se poate face şi din pagina raportului. Nu trebuie
decât să schimbaţi la Analyze tipul de raport.
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Figura 6.4 – Analiza surselor de trafic

Calcularea timpului în pagină
La secţiunea de timp în site menţionam faptul că voi prezenta modul de calcul al timpului în
pagină în secţiunea de content. Am ales să fac asta aici deoarece e mai apropiat de conţinut să
ştiți cum se pune problema timpului în pagină.

Problema timpului în pagină e destul de simplă, dar are şi deficienţe în contorizare. Avinash
Kaushik, Analytics Evangelist al Google, explică foarte detaliat într-un articol de pe blogul său
aceste deficienţe şi metode de calcul (detalii in R5). În cele ce urmează am să rezum ideea de
timp în site şi să ofer o soluţie care acoperă oarecum o parte din probleme. Pentru detalii
complete, sugerez consultarea articolului menţionat.

După cum am mai spus, fiecărei vizite i se deschide o sesiune. Odată cu datele despre sistemul
vizitatorului şi browserul pe care-l foloseşte, veţi vedea şi ora accesării. Google Analytics nu
face decât să ţină evidenţa la momentul intrării într-o pagină şi la momentul accesării
următoarei pagini.

La ultima pagină, vizitatorul părăsind site-ul, Analytics nu mai ştie cât a stat, şi astfel că ultima
pagină vizitată primeşte ca timp în pagină 0 minute. Exemplificând asta pe figura 6.5, pagina 1
va avea ca timp 2:20 minute, pagina a două va avea 1:00 minute, iar pagina 3 va avea 0 minute.
Fără a mai avea vreo referinţă despre timpul următor, Analityics consideră că s-au petrecut 0
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minute şi această valoare va fi trecută în momentul în care se face media pentru calculul
timpului în site.

Probleme majore cu timpul în site/pagină sunt în cazul blogurilor unde articolele sunt integral
prezentate pe prima pagină. Pentru a şti totuşi dacă vizitatorii stau în site, se pot stabili
obiective de timp în site (detalii în subcapitolul 2.5). Aceasta ar fi o soluţie pentru a avea o
evidenţă asupra celor care au citit doar homepageul sau care au ajuns într-o pagină ce conţine
o înregistrare video şi după au închis.
Figura 6.5 – Calculul timpului în pagină

6.2 Top conţinut
Unul dintre cele mai importante rapoarte din secţiunea de conţinut este cel cu privire la topul
paginilor vizitate. În acest raport, pe lângă numărul total de pagini vizualizate apare şi valoarea
pentru pagini unic vizualizate. Aceste valori se referă la numărul de pagini accesate în mod
unic în cadrul unei vizite.
De exemplu, un vizitator a accesat Pagina 1, apoi Pagina 2, revenind, într-un final, în Pagina 1 şi
apoi închide site-ul. În acest caz avem 3 afişări şi 2 afişări unice, deoarece doar două pagini
distincte au fost vizualizate în această sesiune.

Paginile sunt prezentate în acest raport la nivel de URL, iar informaţiile importante ce ar trebui
analizate sunt cele cu privire la timpul în pagină, bounce rate-ul şi procentul celor care
părăsesc site-ul din pagină respectivă (% Exit).
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Recomandarea mea este ca cele mai importante pagini din site să aibă un procent de exit cât
mai mic. Dacă o pagină ce prezintă serviciile, de exemplu, are un exit de 5-10% se poate spune
că e perfect. În felul acesta vă puteţi da seama că, într-o oarecare măsură, informaţiile
prezentate sunt convingătoare. Bineînţeles, dacă obiectivele nu sunt atinse, atunci trebuie
căutate problemele la nivelul tuturor paginilor. Un procent de Exit mic şi un număr mare de
pagini vizualizate poate însemna un minus pentru unele tipuri de site-uri.
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Dacă în cazul Exit-ului e mai uşor de aproximat un procent bun, nu acelaşi lucru se poate spune
şi în cazul timpului în pagină. Un timp bun al paginii nu se poate stabili decât analizând
vizitatorii în particular în alte medii. Oricum ar fi, aproximarea nu se poate face prea bine. La
unele site-uri am folosit o soluţie externă de analiză ce mi-a permis înregistrarea vizitei şi,
efectiv, am putut vizualiza cât au stat vizitatorii în pagină, unde au dat click, ce au completat, în
cazul formularelor, și chiar cum unii au urmărit rândurile de text, folosind cursorul.
Figura 6.6 – Top conţinut

Tot de topul paginilor ţine şi raportul Top by Title ce afişează rapoartele în funcţie de titlul
paginii. Acest titlu este cel dat de meta tagul <title> folosit în cod. De asemenea, acest titlu
apare şi în fereastra browserului. Acest raport este util în cazul în care site-ul are trafic din
surse în care acest titlu se foloseşte pentru afişarea linkului către site (motoarele de căutare
folosesc asta). În momentul în care aceste titluri nu sunt unice în site, accesând titlu veţi găsi
mai multe linkuri şi valorile pe care le-a avut fiecare link în parte.

Un alt raport interesant este cel cu privire la detalierea vizitelor (Content Drilldown) la nivel
de pagini principale şi pagini secundare în site. Foarte multe site-uri utilizează în momentul de
faţă linkuri „prietenoase” care nu mai conţin parametri şi foarte multe valori neinteresante
pentru vizitatori. Dacă în trecut pe site-urile dinamice găseai pagini de genul
index.php?id=page&content=10&... , în momentul de faţă cine ţine la optimizarea linkurilor are
grijă să fie cât mai clare, iar un link de această formă în prezent poate fi: /categorieproduse/subcategorie-produse/nume-produs.html.
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În pagina de raport Content Drilldown sunt listate aceste segmentari, plecând de la primul „/„
până la al doilea, şi tot aşa până se segmentează totul. La deschidere apar toate paginile de
nivel 1, adică o să găsiți /categorie-produse/, iar dacă accesaţi asta, veţi găsi /subcategorieproduse/ , şi tot aşa până la pagina propriu zisă. Paginile ce nu sunt segmentate cu astfel de
linkuri apar în clar.

6.3 Top pagini destinaţie (Top Landing pages)

În subcapitolul 4.3 am vorbit despre rata de bounce rate şi ce este ea, la top conţinut a apărut
acel procent de exit care se referă la numărul vizitatorilor ce părăsesc site-ul din pagina
respectivă, iar la top pagini de destinaţie apare o noua valoare de referinţă, Bounces ce se
referă la numărul de ieşiri din totalul intrărilor (Entrances).
Figura 6.7 – Top pagini destinaţie

În acest raport nu apar decât 3 valori de referinţă: Entrances, Bounces şi Bounce rate, simple
de înţeles şi cu un impact major dacă sunt interpretate cum trebuie. Uneori nu trebuie să
analizați multe coloane de date pentru a ajunge la o concluzie şi pe aceeaşi idee este şi raportul
de Top landing pages ce prezintă puţine date (figura 6.7).
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Analizând raportul, datele pot fi bune sau rele. Dacă o pagină are un bounce mare înseamnă că
ea nu este atractivă şi, implicit, vizitatorii o părăsesc. Dacă informaţia e atractivă atunci
vizitatorul va fi motivat să meargă mai departe să vadă şi alte pagini. Dacă e să vorbim în
procente atunci nu prea se poate defini un procent ideal pentru că depinde foarte mult şi de
informaţia din pagină. De exemplu, dacă în pagina în care au ajuns vizitatorii, îndemnul la
acţiune este să sune la un număr de telefon pentru a primi ceva anume, e oarecum normal ca
acea pagină să aibă un bounce mare. Un alt caz este folosirea tehnologiei Ajax pentru a afişa
anumite date din pagină şi astfel nu se mai fac afişări (pentru cei experimentaţi, există soluţii
de monitorizare a acţiunilor din pagini de acest tip).

Soluţiile de îmbunătăţire a paginilor cu bounce mare trebuie să vină din partea echipei care a
dezvoltat site-ul şi a celei care s-a ocupat de conţinut. Uneori sunt probleme de uzabilitate şi
pentru a testa asta, nu în Analytics trebuie căutată problemă. Trebuie făcute teste comparative
ale mai multor versiuni de pagini utilizate cu ajutorul unei aplicații destinate uzabilităţii.

6.4 Top pagini ieşire (Top Exit Pages)

În cadrul unei vizite se accesează mai multe pagini, după care se părăsește site-ul, iar ultima
pagină accesată este considerată pagina de ieşire din site (Exit page). În top pagini de ieşire
(Top Exit Pages) sunt afişate paginile în funcţie de numărul de ieşire. Interpretarea datelor din
acest raport trebuie făcută plecând de la informaţia din pagina respectivă. Nu tot timpul o rată
de exit de 50-60% poate fi rea pentru o pagină, dar depinde de importanța şi de conţinutul ei.

E foarte important să nu se confunde acest exit page cu bounce rate-ul. Sunt valori total diferite
şi fiecare are sensul ei. De reţinut şi faptul că paginile de încheiere comandă sau de
„mulţumesc” au mai tot timpul un exit mare pentru că e şi normal ca după o comandă
vizitatorul să închidă pagina. Multe dintre site-urile pe care le-am analizat aveau exit mare şi în
pagina de contact, iar pentru unele era şi normal să fie aşa fiindcă acolo vizitatorul vedea
adresa sau datele de contact şi era suficient pentru el.

6.5 Site overlay

Ca o completare a analizei avansate descrisă în subcapitolul 6.1 vine acest site overlay
(figura 6.8) care nu face altceva decât să suprapună clickurile dintr-o pagină pe linkurile
corespunzătoare din acea pagină. Toate aceastea se fac într-o manieră interesantă şi practică
când se doreşte o evaluare rapidă a celor mai utilizate căi de plecare dintr-o pagină.
Datele afişate vor fi la nivel de link unic, şi orice apariţie a unui link în pagină va primi
procentul obţinut de toate linkurile. De exemplu, dacă în pagina analizată sunt link-uri către
pagina de contact în 4 locuri, Google Analytics va contoriza toate plecările către pagina de
contact la comun, nu individual pe fiecare link. Pentru a şti care a fost cel mai folosit dintre
linkuri, va trebui să utilizaţi instrumente speciale ce contorizează fiecare link distinct.
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Pe lângă numărul de clickuri, în dreptul fiecărui link sunt prezentate şi valorile pentru
obiective.
Figura 6.8 – Site overlay pentru iasifoto.com
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7. Obiectivele (Goals)
7.1 Prezentare generală
7.2 Total conversii
7.3 Rata de conversie
7.4 Strategia din spatele unui obiectiv. Valoarea acestuia
7.5 Analiza funnel-ului
Am vorbit despre obiective în toate capitolele şi la majoritatea rapoartelor le-am recomandat
ca referinţă când vine vorba de performanţă, însă aceste obiective pot fi analizate şi individual,
nu doar în celelalte rapoarte. Personal consider că evaluarea obiectivelor ar trebui să fie
primul pas în analiza unui site. În funcţie de rezultate, se continuă analiza celorlalte rapoarte
care ar putea oferi un răspuns la problemele existente.

Din rapoartele despre obiective poţi obţine informaţii despre conversii, rata de abandon şi cum
să evaluezi funnel-ul unui obiectiv.
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7.1 Prezentare generală
În pagina principală a secţiunii sunt afişate obiectivele setate în momentul respectiv, cu totalul
de conversii avute, şi două grafice referitoare la performanţă: rata de conversie şi valoarea
totală a obiectivelor (figura 7.1).
Figura 7.1 – Pagina principală a sectiunii obiective

Accesarea secţiunii şi a datelor presupune în prealabil setarea unor obiective. Pentru detalii
despre crearea obiectivelor, vedeţi subcapitolul 2.5.
La nivelul fiecărui obiectiv se pot accesa câteva rapoarte de bază, iar pentru asta nu trebuie
decât să accesați obiectivul şi în pagina următoare vi se vor afişa trimiteri către ele (figura 7.2).
Tot în pagina de detalii veţi găsi şi informaţii despre rata de conversie, totalul de conversii şi
rata de abandon. Din meniul Select Goal, puteţi face trecerea de la un obiectiv la altul. Accesul
la rapoartele prezentate în cele ce urmează se poate face şi direct din pagina principală a
obiectivului.
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Figura 7.2 – Detaliile unui obiectiv

7.2 Total conversii
Din meniu se alege Total Conversion şi în pagina următoare vi se va afişa numărul de
conversii pentru fiecare zi în parte, segmentat pentru fiecare obiectiv (figura 7.3). O conversie
reprezintă o îndeplinire a unui obiectiv. În funcţie de tipul obiectivului, conversia poate fi:
-

-

-

URL destinaţie - o conversie este cazul în care un vizitator a ajuns în URL-ul considerat
obiectiv.
Timp în site - o conversie este în cazul în care vizitatorul a ajuns sau a trecut de
intervalul de timp stabilit ca referinţă. Al treilea caz, pe care personal îl consider puţin
exagerat, este cel în care vizitatorul are o vizită egală cu timpul stabilit.
Pagini per vizită - o conversie este când vizitatorul a vizualizat un număr de pagini ce
poate fi mai mic, mai mare sau egal cu numărul stabilit.

O analiză a acestei pagini la nivel de obiectiv ar putea stabili care dintre zile sunt cele mai bune
ca performanţă şi, mai apoi, se poate analiza de ce se întâmplă asta. Din experienţă, cele mai
bune zile în majoritatea cazurilor sunt cele de la mijlocul săptămânii (marţi, miercuri şi în
unele cazuri, joi). Dacă zilele acestea nu sunt performante, atunci trebuie analizat de ce. În
weekend, de foarte multe ori, conversiile sunt zero. Tot important în analiză e de luat în calcul
perioada din an. De exemplu, în iunie-iulie se vinde bine turismul, în august mai toată piaţă
online e scăzută, iar decembrie-ianuarie e un vârf în asigurări. Lucrurile acestea le ştiu din
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experienţă cei care fac analiză de minimum 2 ani sau cei care au avut acces la rapoarte o
perioadă mai lungă de timp. Util în analiză este şi folosirea Google Trends
(http://www.google.com/trends ) care, într-o oarecare măsură, are relevanţă şi pentru piaţa
din România. Datele nu trebuie interpretate foarte realist, ci doar orientativ ca să vă faceţi o
idee despre piaţă şi evoluţia ei. De câte ori l-am folosit pentru căutări generale a afişat o
evoluţie apropiată de situaţia din piaţă. De menţionat este faptul că nu are date pe foarte multe
cuvinte.
Figura 7.3 – Total conversii

7.3 Rata de conversie
Rata de conversie reprezintă raportul dintre totalul de vizite şi totalul de conversii dintr-o
anumită zi. În pagina Goal Conversion Rate sunt afişate ratele de conversie pe fiecare zi în
parte, segmentate pe obiective.

Dacă valorile afişate sunt bune sau rele nu prea se poate şti. După cum am menţionat şi în
subcapitolul 1.3în care am abordat problema ratei de conversie, o rată bună este cea care-ţi
aduce un ROI mulţumitor. Bineînţeles, dacă aveţi un ROI bun, nu înseamnă că site-ul nu poate
mai mult. Teste şi îmbunătăţiri ale performanţei trebuie încercate constant.
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Figura 7.4 – Rata de conversie

7.4 Strategia din spatele unui obiectiv. Valoarea acestuia
Obiective, obiective şi iar obiective. Am vorbit despre ele pe tot parcursul e-bookului, dar mai
mult de modul tehnic de setare a lor nu am spus. În cele ce urmează voi prezenta modul în care
privesc stabilirea obiectivelor şi ce idei stau la baza definirii unui obiectiv.

Din punctul meu de vedere, orice site ar putea avea obiective, iar acestea pot fi transpuse în
Analytics şi mai apoi analizate. Un site fără obiective este cel care e făcut doar pentru a fi
accesat de pe calculatorul propriu. Mulţi îşi fac un blog fiindcă consideră că au ceva de spus,
însă pe măsură ce încep să aibă tot mai mulţi vizitatori, se gândesc la monetizare. Un obiectiv
pentru site-urile personale sau cele care nu aparţin unor organizaţii este să monetizeze traficul
pe care-l au sau, dacă nu monetizează, cel puţin să se facă cunoscuţi.

a) Ca blogger, obiectivele voastre ar putea fi :
-

setarea timpului în site la o anumită valoare, mai ales dacă majoritatea articolele le
prezentaţi pe prima pagină fără continuare într-o pagină nouă
monitorizarea comentariilor din articole ce presupune folosirea event-urilor şi e ceva
mai complicat de setat
monitorizarea butoanelor de social media pe care le-ați pus la fiecare articol
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-

monitorizarea vizitatorilor ce vin prin feed-ul RSS sau prin abonare pe email la articole
monitorizarea activităţii din AdSense, în cazul în care folosiţi acest serviciu (detalii R6).

Valorile obiectivelor sunt foarte greu de estimat. De multe ori, în cazul în care nu am date prea
multe despre câştigul pe care mi l-ar putea aduce un astfel de obiectiv, setez valori orientative
cât să mă ajute să văd performanţă şi din punctul acesta de vedere. Este greu de estimat cât
puteţi câştiga dacă un vizitator stă 5 minute în site-ul vostru, dacă el nu a făcut o acţiune care
vouă să vă aducă profit atunci sau pe viitor.

b) La magazinele online e cel mai simplu de setat un obiectiv, iar acolo multe dintre lucruri
sunt intuitive. Cel mai important obiectiv, pe care îl setez tot timpul, este plasarea unei
comenzi cu toţi paşii ei trecuţi în funnel. Aceasta e singura soluţie pentru a se observa rata de
abandon în procesul de plasare a unei comenzi. Utilizând şi rapoartele speciale din secţiunea
de ecommerce, analiza începe să se complice. Într-un magazin online sunt foarte multe lucruri
care se pot urmări şi de aceea nu voi detalia acum acest subiect. Cel mai probabil va fi tema
unei resurse viitoare.

c) La site-urile de prezentare problema obiectivelor devine foarte interesantă. Dacă nu aveţi
ceva direct care să se vândă, va trebui să vă legaţi de alte date din site. Cel mai simplu obiectiv,
care v-ar putea ajuta în analiză, ar fi vizitarea paginii de contact după ce vizitatorul a trecut
prin pagina de prezentare a serviciilor sau produselor.
Pentru a face asta va trebui setat un obiectiv URL destinaţie, cu pagina finală cea de contact, iar
pasul intermediar (trecut în funnel) fiind pagina de servicii/produse. În unele cazuri pot fi doi
paşi intermediari. Acest lucru depinde de structura site-ului şi de modul de prezentare. Pentru
început, puteţi să nu utilizaţi funnelul şi să treceţi direct URL-ul ca obiectiv pentru că puteţi
obţine şi astfel o serie de date relevante.

Un obiectiv pe care mulţi îl recomandă este cel de abonare la newsletter, iar un email al unui
potenţial client e foarte important. Când baza de date a crescut suficient de mult, puteţi trimite
un newsletter. Acest newsletter este, la rândul lui, monitorizat folosind campaniile şi, eventul,
un soft dedicat care să afişeze şi datele despre cei care au deschis sau nu newsletterul.
Dacă oferiţi resurse ce se pot descărca, măsuraţi câţi fac asta. Deşi acest tip de monitorizare nu
e foarte grea, totuşi necesită câteva cunoştinţe mai avansate. O altă soluţie de monitorizare ar
fi prin oferirea resursei în schimbul email-ului şi a numelui vizitatorului. În felul acesta, veţi şti
și câţi au descărcat de pe site şi veţi obţine şi email-urile vizitatorilor de la care puteţi cere
permisiunea de a trimite newsletterul.

Un alt obiectiv interesant şi frecvent folosit este colectarea de leaduri (potenţiali clienţi). De
exemplu, prezentaţi un produs, dar cum nu se poate afişa un preţ fiindcă acesta e condiţionat
de mai multe lucruri, dați posibilitatea vizitatorului să-şi dea datele pentru a fi contactat
ulterior. De la lead şi până la client nu mai e decât un pas, dar acest pas nu mai ţine de site, ci
de capacitatea de vânzare a celui care contactează posibilul client.
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În unele momente şi pentru anumite site-uri, obiectivul principal poate fi şi accesarea
paginilor de produse/servicii. Lucrez de ceva timp pentru un client ce vinde produse
sezoniere care au preţuri destul de mare, iar în extrasezon obiectivul meu este să trimit cât mai
des vizitatorul în paginile de produs. Nu de puţine ori am schimbat designul şi afişarea în
pagină în zonă centrală, ba chiar am schimbat pozele de la produse şi am pus buline de
promoţie (alea roşii enervante, culmea că încă atrag). Unele dintre soluţiile adoptate au avut
un randament bun, confirmat oarecum şi de faptul că s-au făcut vânzări când nu se aştepta
nimeni.

Valoarea unui obiectiv în cazul site-urilor de prezentare e un lucru care de multe ori se rezolvă
pe o foaie de hârtie. Această valoare poate fi efectiv preţul unui serviciu/produs vândut, sau
profitul estimativ/ROI-ul. Problema se poate pune în felul următor: dacă atrag X leaduri sau X
înscrieri pentru newsletter, eu pot câştiga Y $/Euro din ele, înmulţiţi, împărţiţi şi obţineţi
valoarea corectă şi, în acelaşi timp, realistă.
d) Un alt tip de site-uri sunt comunităţile (nu neapărat cele de socializare) unde ca obiective
s-ar putea seta crearea de conturi, monitorizarea activităţilor, frecvenţa de autentificare
pentru a vedea anumite resurse dedicate utilizatorilor etc.
Google Analytics permite setarea a 20 de obiective, în 4 seturi, iar recomandarea mea este să
setaţi nu doar un singur obiectiv, ci minimum 2-3.

7.5 Analiza funnel-ului

Am lăsat acesta problemă pe final deoarece o analiză pertinenă se face după ce se cunosc bine
obiectivele, şi e relevantă doar dacă acestea au fost setate corect. Un obiectiv de genul: De câte
ori a văzut un utilizator pagină de start? , în condiţiile în care el a ajuns dintr-o campanie
plătită, e total nefolositor. În plus, chiar te poate duce în eroare considerând că site-ul merge
foarte bine.
Alte date pe care le-am omis anterior şi sunt utile înainte de a vizualiza funnel-ul:
Goal Verification

Un raport util doar în cazul în care aţi stabilit la obiectiv un director sau o pagină ce poate avea
mai mulţi parametri. De exemplu, la un magazin online comanda se poate încheia plătind cu
cardul sau alegând varianta de ramburs. În acest caz, obiectivul final va fi definit ca formă
regulă să poată contoriza toate variantele posibile.
Reverse Goal Path

Analiza inversă a modului în care s-au realizat obiectivele este utilă în momentul în care sunt
mai mulţi paşi şi fiecare primeşte vizite din mai multe pagini (figura 7.5). La un magazin online,
lucrurile sunt mult mai clare şi o analiză inversă nu oferă prea multe rezultate, însă în cazul
preluării de leaduri se poate observa ce pagină a avut o influenţă mai mare în decizie.
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Goal Value
În acest raport se va afişa valoarea totală a obiectivului, raportată pe zile. Pe lângă valoarea
exactă, apare şi procentul din totalul obiectivului.
Figura 7.5 – Reverse Goal Path

Goal Abandoned Funnels
În momentul în care stabiliți paşii unui obiectiv, vă gândiți la drumul posibil pe care vizitatorii
îl pot urma pentru a îndeplini obiectivul respectiv. Însă nu toţi vor ajunge să atingă obiectivul
aşa cum voi l-aţi proiectat. O parte dintre ei se vor abate de la el, sau chiar vor închide site-ul.
Aceşti vizitatori care nu urmează întocmai drumul stabilit de voi se consideră că au abandonat
funnel-ul. În raportul Goal Abandoned Funnels veţi găsi procentul celor care au abandonat
funnel-ul segmentat pe zile.

Acestea fiind spuse, voi trece la partea interesantă din analiză obiectivelor. Sper ca modul
simplist de prezentare a informaţiilor să facă acest raport uşor de înţeles.

Funnel Visualization
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În momentul definirii funnel-ului s-au stabilit paşii pe care vizitatorii i-ar putea urma pentru aşi îndeplini obiectivele. În vizualizarea funnelui sunt prezentaţi aceşti paşi exact cum au fost
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trecuţi la setarea obiectivului, iar în dreptul fiecăruia apar mai multe date. În partea dreaptă
apar intrările în acel pas, în partea stânga apar ieşirile din acel pas (figura 7.6). De la pasul doi
până la ultimul, sunt trecute rând pe rând vizitele care au rămas după cei ieşiţi.
Figura 7.6 – Vizualizarea funnel-ului unui obiectiv

Astfel, pasul doi va avea vizitele rămase după ieşire din pasul unu, plus cele care au ajuns
direct în el, şi tot aşa până la ultimul. La un magazin online, cu funnel pe procesul de
cumpărare, în afară de primul pas ce poate fi coşul, restul de paşi nu mai pot primi vizite din
alte pagini. Tot ce trebuie îmbunătăţit la acest funnel este acea rată de abandon. La foarte
multe magazine online procesul de comandă este complex şi mulţi vizitatori renunţă la
comandă sau sunt mai atraşi să acceseze alte pagini decât să continue.

O soluţie pentru a scădea rata de abandon ar fi trecerea acelui proces de cumpărare într-o
singură pagină, cum au câteva dintre magazinele online din România, sau eliminarea tuturor
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elementelor ce ar distrage atenţia, cum e în cazul Amazon. Oricare ar fi deciziile, trebuie testate
în prealabil şi mai apoi păstrate, pentru că nu tot timpul soluţiile implementate au şi impactul
aşteptat.
Conform datelor oferite de Coremetrics (http://coremetrics.co.uk/solutions/industry-report.php)
rata medie de abandon în procesul de cumparare în UK pe 2009 a fost de 50,1%.
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8. Interpretarea datelor şi luarea
deciziilor
8.1 KPIs sau indicatorii de performanţă
Stabilirea obiectivelor și transpunerea în KPIs. Studiu de caz. Indicatori importanți

8.2 Rapoarte personalizate
8.3 Performanţa paginilor
8.4 Utilizarea filtrelor avansate
Până acum am abordat problema înțelegerii Google Analytics ca mediu și funcții, şi mai puţin
interpretarea datelor din rapoarte şi cum acestea pot fi folosite împreună. Analytics-ul vă oferă
rapoartele, vă oferă funcții de segmentare dar nu vă poate ajuta foarte mult în găsirea
problemelor. Acestea trebuie să le descoperiţi singuri. În acest ultim capitol veți găsi detalii
despre folosirea datelor pentru a îmbunătăți performanţa paginilor importante şi a site-ului
per total.

Pe lângă interpretarea datelor, voi prezenta și două funcții foarte utile când datele din site sunt
înţelese foarte bine: rapoartele personalizate și filtrarea avansată.
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8.1 KPIs sau indicatorii de performanţă
Multe rapoarte şi multe valori, iar pe măsură ce site-ul e mai mare, analiza datelor ar deveni o
acţiune de durată, cu soluţii care ar putea veni mult prea târziu. Scopul unei analize de trafic
este de a obţine rezultate pe baza cărora să se poată trage concluzii referitoare la situaţia
actuală. Pentru ca analiza să fie cât mai rapidă şi propunerile de modificare să vină în timp util,
se folosesc indicatorii de performanţă.

Aceşti indicatori au la bază mai multe date din rapoartele din site şi sunt exprimaţi ca un
procent, o medie sau un raport. La site-urile de mici dimensiuni sau la care lucrurile sunt mai
simple, printre indicatorii site-ului se pot găsi şi valori clare din rapoarte. Înainte de a ajunge la
aceşti indicatori, va trebui să stabiliţi obiectivele şi rezultatele cheie (objectives and key results
- OKRs).

La OKRs veţi ajunge discutând cu toţi cei interesaţi direct de trafic şi care ar putea folosi datele
pe care voi, în calitate de analişti, le veţi oferi. Un prim pas ar fi stabilirea acestui grup care va
oferi obiective. Dacă e să ne gândim la o organizaţie mare ce are mai multe departamente bine
dezvoltate, atunci fiecare dintre ele va avea reprezentanţi. Într-un final, lista celor care definesc
obiectivele va fi compusă din: conducere, marketing/vânzări, tehnic, PR, cei care se ocupă de
conţinut şi alte departamente pe care nu le-am luat în calcul.
Fiecare departament va oferi specificaţiile sale în funcţie de nevoi. Pe lista finală se pot regăsi
obiective de genul: creşterea vânzărilor, mărirea traficului, creşterea conversiei, creşterea
valorii medii a unei comenzi, îmbunătăţirea experienţei navigării, mărirea timpului mediu în
site, micşorarea costului per lead/action, mai multe pagini vizualizate, fidelizarea vizitatorilor,
cele mai bune surse de trafic, rezultatele campaniilor desfăşurate etc.

De la obiective la indicatori

Odată definită lista, din ea trebuie obţinute cele mai relevante obiective ce pot fi transpuse în
Analytics şi mai apoi urmărite. Cele care vor rămâne trebuie să se poate transpune, iar
rezultatele care se obţin în urma calculelor să fie valori a căror evoluţie să se poată urmări
periodic. În felul acesta un plus de 10% să aibă un sens, iar dacă e o valoare negativă, să se ştie
ce repercursiuni are asupra organizaţiei.

Partea cea mai grea este trecerea de la obiective la indicatori de performanţă şi extragerea
datelor din Google Analytics. Numărul indicatorilor nu trebuie să fie foarte mare, iar specialiştii
recomandă, în cazul organizaţiilor mici şi medii, un număr de maximum 10 indicatori pe un
raport. Dacă indicatorii nu se pot reduce la maximum 10, e de preferat să se realizeze rapoarte
personalizate pe fiecare categorie de interes. Nu tot timpul e nevoie de rapoarte pe
departamente şi sunt suficiente 2-3 seturi de indicatori care să acopere toate obiectivele.
Rapoartele pot fi realizate lunar, iar dacă sunt campanii de scurtă durată în desfăşurare, aceste
rapoarte trebuie realizate săptămânal sau chiar zilnic.

96

ANALIZĂ WEB – Bogdan Pantoc

Modul de prezentare al raportului trebuie să fie unul cât mai simplu posibil şi uşor de înţeles
de către orice persoană interesată din organizaţie. Cea mai simplă formă de prezentare este de
a folosi Microsoft Excel sau aplicaţii echivalente (Calc din Open Office de exemplu) pentru a
crea un raport cu indicatorii şi valorile acestora cronologic. În el se trec indicatorii grupaţi pe
interese şi valorile, iar pe măsură ce raportul evoluează, se vor putea urmări şi modificările
(creşteri, scăderi etc.).

Studiu de caz
Cel mai uşor se înţeleg aceşti indicatori în practică, de aceea voi prezinta un posibil raport cu
indicatori de performanţă. Indicatorii pe care i-am folosit sunt stabiliţi pentru un magazin
online de mici dimensiuni dintr-o piaţă în dezvoltare (valorile sunt modificate).

După discuţii cu proprietarul magazinului şi cei care se ocupă de administrarea lui, am stabilit
un set de obiective care au fost transpuse în indicatorii de performanţă din tabelul 1.2. La baza
calculelor din acest tabel stau datele prezentate în tabelul 1.1, date care sunt obţinute o parte
din Analytics şi o parte din aplicaţia de gestiune a firmei.
Când nu este posibil calculul pe baza datelor din gestiune, se folosesc doar datele din Analyics,
chiar daca ele diferă pe anumite segmente.
Înainte de a interpreta raportul, voi prezenta pe scurt cum se obţin aceşti indicatorii şi ce date
sunt în tabelul iniţial (tabelul 1.1):
Tabelul 1.1 – Tabelul de bază cu datele din Analytics

Ianuarie

Februarie

Martie

250

265

295

7894

8594

8894

56.421,00 lei

59.421,00 lei

61.421,00 lei

564

574

574

5.678,00 lei

5.278,00 lei

5.878,00 lei

10.000,00 lei

10.000,00 lei

10.000,00 lei

Comenzi începute (doar adăugarea produselor)

415

431

498

Rata de abandon

35%

36%

37%

Timp în site

0:03:00

0:03:20

0:03:45

Bounce rate

35,00%

34,00%

32,00%

Pagini/Vizită

5

5,8

6

Vizitatori noi

65,00%

66,00%

66,00%

Numărul de conversii (total comenzi finalizate)
Total vizite
Valoare totală comenzi
Total produse livrate
Costuri campanie AdWords
Alte costuri

Numărul de conversii (comenzi) - personal, l-am considerat ca fiind cel din aplicaţia de gestiune
fiindcă nu toate comenzile sunt şi livrate, de aceea valorile din Analytics uneori diferă.
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Total vizite - reprezintă numărul total de vizite pe care site-ul le-a avut în luna respectivă.

Valoarea totală comenzi - reprezintă totalul sumelor facturate într-o lună, valoare obţinută tot
din contabilitate în cazul de faţă. Această valoare se poate obţine şi din Analytics.

Total produse livrate - reprezintă numărul total de produse livrate în toate comenzile. Valoare
aceasta era relevantă pentru magazinul de faţă, însă pentru un magazin ce oferă produse IT, de
exemplu, mai mult de 1-2 produse nu se cumpără într-o comandă. Valoarea a fost obţinută, în
cazul de faţă, din aplicaţia de gestiune, dar se găseşte şi în Analytics.

Costuri campanie AdWords - în cazul de faţă, doar AdWords-ul a fost mediul de promovare al
magazinului. Valoarea a fost obţinută din rapoartele AdWords pe luna respectivă.
Alte costuri - pentru a obţine o valoare a ROI-ului cât mai precisă, am introdus şi acest
parametru care este o valoare fixă şi reprezintă diverse cheltuieli de întreţinere.

Comenzi începute - reprezintă totalul vizitelor în care s-au adăugat produse în coş dar nu s-a şi
trecut în procesul de plasare a comenzii. Datele sunt oferite de Analytics, iar contorizarea
acestor acţiuni este mai complexă şi ţine de monitorizarea evenimentelor, subiect neabordat în
acest e-book.
Rata de abandon - valoare ce reprezintă totalul vizitatorilor care au intrat în funnelul de
comandă (detalii în subcapitolul 7.5) dar nu au încheiat comanda. Această valoare este
obţinută din Analytics.

Timp în site, Bounce rate, Pagini/Vizită, Vizitatori noi - sunt valori obţinute din panoul principal
al Analytics, din zona de date cu referire la utilizarea site-ului. Sunt valori simple, neobținute
din altele, dar pentru acest magazin sunt relevante.
Interpretarea raportului din tabelul 1 .2

Raportul este format din 10 indicatori de performanţă, jumătate dintre ei sunt obţinuţi direct
din datele de referinţă, jumătate sunt calculaţi. Cei calculaţi sunt următorii:
Rată de conversie - reprezintă numărul total de comenzi/ numărul total de vizite.

Valoarea medie a unei comenzi - reprezintă valoarea totală a comenzilor/ numărul total de
comenzi.

Numărul mediu de produse per comandă - reprezintă numărul de produse livrate/ numărul de
comenzi.
ROI - reprezintă (valoarea încasărilor - valoarea totală a cheltuielilor)/valoarea cheltuielilor.

Comenzi nefinalizate - reprezintă (100 - (numărul de comenzi finalizate X 100)/ numărul de
comenzi plasate)).
98

ANALIZĂ WEB – Bogdan Pantoc

Interpretarea lor pleacă de la evoluţia pe care indicatorii o au de la o lună la alta. După cum se
poate observa, sunt indicatori simpli fără referire la sursele de trafic sau mediul cu cea mai
bună conversie. Fiind o piaţă în dezvoltare şi un site care nu apare în foarte multe căutări în
motoarele de căutare, majoritatea comenzilor sunt făcute de cei veniţi din reclama plătită.

Legendă : / - operaţia de împărţire, X - operaţia de înmulţire, - operaţia de scădere
Tabelul 1.2 – Exemplu KPIs folosind Excel-ul
KPI
Rata de conversie (total comenzi/total
vizite)
Valoarea medie a unei comenzi

Ianuarie

Februarie

%evoluție

Martie

3,17%

3,08%

225,68lei

Numărul mediu de produse per comandă

%evoluție

▼

-0,08%

3,32%

▲

0,23%

224,23lei

▼

-1,45%

208,21 lei

▼

-16,02%

2,26

2,17

▼

-0,001

1,95

▼

-0,002

ROI

259,87%

288,93%

▲

29,06%

286,83%

▼

-2,10%

Comenzi nefinalizate
Rata de abandon pe procesul de
cumpărare

39,76

38.52%

▲

-1,24

40,76%

▼

2,25%

35,00%

36,00%

▼

1,00%

37,00%

▼

-4,00%

Timp în site

0:05:00

0:05:20

▲

0:00:20

0:05:45

▲

0:00:25

Bounce rate

35,00%

34,00%

▲

-1,00%

32,00%

▲

-2,00%

Pagini/Vizită

5

5,8

▲

0,8

6

▲

0,2

Vizitatori noi

65,00%

66,00%

▲

1,00%

66,00%

▲

0,00%

Nota: Formatul editabil se poate descărca de pe site-ul cărţii, din secţiunea Resurse, www.analizaweb.ro/resurse.
Tabelul are la bază informaţiile prezentate în R7 şi R8[308].

Din datele de mai sus se poate deduce că site-ul este în creştere pe anumite nivele, dar încă mai
suferă la partea de interacţiune cu utilizatorul şi, în continuare, numărul de comenzi
nefinalizate creşte în acelaşi timp cu abandonul pe procesul de plasare a unei comenzi.

Magazinul fiind în dezvoltare e normal ca indicatorii din ultimul set să fie în creştere. Pe
măsură ce vizitatorii încep să se familiarizeze cu site-ul şi acesta devine cunoscut, procentul
celor care se reîntorc creşte de la o lună la alta. Chiar dacă în indicatori nu este inclus acest
raport, din numărul de vizite şi procentul de viziatori noi se poate deduce că site-ul începe să
aibă vizitatori fideli.
Raportul de mai sus abordează mai mult problema comenzilor şi a modului de
plasare/finalizare a unei comenzi. Acesta ar fi foarte bine completat cu unul realizat o dată la
2-3 luni care să abordeze sursele de trafic şi modul în care aceste medii convertesc.

Acţiuni după analiza indicatorilor

Chiar dacă rezultatele sunt bune pe anumite segmente, modificări şi îmbunătăţiri se pot aduce.
O primă problemă ce trebuie rezolvată este cea a îmbunătăţirii procentului celor care nu duc
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comanda până la capăt. Un abandon de 35-40% nu este rău, dar cu siguranţă mai poate fi
coborât prin testarea mai multor variante de pagină.

O altă îmbunătăţire ce se poate aduce este la nivel de coş, fiindcă sunt destule comenzi ce nu
mai intră în procesul de plasare. Un număr mic de comenzi e normal să rămână la stadiul de
produse în coş, dar cu cât numărul este mai mare cu atât mai mult trebuie găsite soluţii pentru
a motiva vizitatorii să plaseze o comandă.

Rata de conversie şi valoarea medie a comenzii sunt destul de bune dar, cu toate că cifrele sunt
acceptabile, pe ultimele două luni se observă o scădere a comenzii medii. Conversia e mai
bună, dar a scăzut numărul de produse comandate. O soluţie ce se poate testa ar fi
implementarea unui sistem automat prin care vizitatorul este atenţionat printr-un mesaj de
genul „Dacă mai comanzi produse în valoare de X lei, primeşti un cadou surpriză, sau
transportul este gratuit”. Pe lângă mesaj se pot sugera şi câteva produse care se apropie de
ceea ce are deja în coş.

Alţi indicatori importanţi pentru magazinele online

Majoritatea indicatorilor folosiţi în studiul de caz prezentat anterior se pot folosi şi în alte
analize ce nu au specificaţii personalizate. Alţi indicatori importanţi, care în cazul magazinului
detaliat se găsesc în raportul trimestrial, sunt:
Conversia vizitatorilor din promovare - în unele cazuri promovarea se reduce doar la
reclamă AdWords, dar în alte cazuri e necesară detalierea la nivel de sursă de trafic pe care a
existat publicitate. Oricare ar fi campania, problema analizei se pune în felul următor: câţi
dintre cei care au finalizat o comandă aveau ca sursă o campanie de promovare. Pe baza
obiectivelor din site şi a unei monitorizări stricte se va şti exact de unde a venit vizitatorul în
momentul în care a finalizat o comandă. Raportul dintre numărul total de comenzi şi numărul
total de vizite din acea campanie reprezintă rata de conversie.
Conversia vizitatorilor organici - pe acelaşi model ca la promovare, se poate calcula rata de
conversie pentru vizitatorii veniţi în mod natural (organic) în site. În această categorie sunt
incluşi cei din motoarele de căutare, traficul direct, vizitatorii din site-urile care v-au referit
fără să faceţi voi vreo acţiune.

Decizia de cumpărare la prima vizită - este o valoare destul de interesant de analizat, şi se
obţine din raportul dintre: procentul de comenzi încheiate de vizitatorii noi (PCN) şi procentul
total de vizitatori noi (PTN). De exemplu, dacă PCN=70% PTN=50, valoarea acestui indicator
este 70/50=1,4. Interpretarea acestei valori se face în felul următor:
-

-

100

dacă valoarea este egală cu 1.0, sunt şanse ca vizitatorii noi să se întoarcă în viitor şi să
mai comande
dacă valoarea este mai mică decât 1.0, şansele ca vizitatorii noi să revină sunt mai mici
dacă valoarea este mult mai mare decât 1.0, atunci şansele ca vizitatorii noi să revină
sunt mai mari

ANALIZĂ WEB – Bogdan Pantoc

Aceste este un indicator util de urmărit doar pentru anumite magazine, deşi nu toate au o rată
de revenire a cumpărătorilor foarte bună. Dacă cineva a ales să cumpere un laptop, în
următoarea perioadă sunt şanse mici să revină şi să mai plaseze o comandă.
Indicatorii prezentaţi în acest studiu de caz au o mare aplicabilitate la nivelul magazinelor cu
vânzare sau la site-urile care preiau leaduri. În cele ce urmează voi detalia alţi indicatori
importanţi pe care specialiştii îi recomandă.

Indicatori importanţi

După cum spuneam la începutul subcapitolului, uneori un raport standard cu maximum 10
KPIs nu acoperă toate nevoile celor care depind de site, iar soluţia este de a crea 2-3 rapoarte
diferite. Unii indicatori pot fi comuni, dar fiecare va avea un set distinct care să personalizeze
raportul.

Aceste rapoarte personalizate de multe ori sunt cerute de cei din departamentul de
marketing/vânzări şi cei care se ocupă de partea tehnică a site-ului. Indicatorii posibili sunt
detaliaţi de Eric T. Peterson (detalii R7) şi Clifton Brian (detalii R8) în cărţile lor. Cei pe care eu
îi consider de nelipsit rapoartelor personalizate sunt:

Procentul brand engagement - definit de Eric Peterson ca fiind suma dintre: numărul total de
vizitatori care au accesat site-ul din motoarele de căutare, folosind ca termen numele site-ului
sau al brandului, şi numărul de vizite directe raportat la suma dintre numărul total de vizite
din motoarele de căutare şi numărul total de vizite directe. Pentru a obţine rapid numărul total
de vizite din motoarele de căutare după un anumit termen trebuie să utilizaţi filtrele avansate
detaliate în subcapitolul 8.4.
Media ROI-ului după tipul de campanie - e simplu de obţinut şi foarte util de luat în calcul în
momentul în care desfăşuraţi o campanie de promovare mare în care utilizaţi mai multe medii
de promovare şi fiecare are costurile sale. Pentru anumite site-uri puteţi plăti de 10 ori mai
mult decât plătiţi pe AdWords, dar ROI-ul să fie mult mai mic.
Pe partea de tehnic, indicatori importanţi sunt:
-

evoluţia folosirii browserelor
numărul de pagini la care s-a afişat pagina de eroare
paginile cu cel mai mare bounce rate, eventual segmentat pe browsere
paginile cu cel mai mare procent de exit
folosirea funcţiei de search a site-ului

Plecând de la aceste idei simple de indicatori, se pot stabili formulele de calcul. Pentru toate
datele cele mai multe se găsesc în secţiunea de vizitatori.
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8.2 Rapoarte personalizate
O funcţie utilă în multe situaţii este cea de creare a unor rapoarte personalizate cu privire la
trafic. În momentul în care aveţi de oferit rapoarte personalizate pe departamente iar datele
care vă sunt solicitate se obţin din mai multe secţiuni, un mod rapid este de a seta aceste
rapoarte. Accesarea secţiunii se face din meniu din partea stângă, butonul Custom Reporting.
În fereastra următoare, vor fi afişate rapoartele deja setate, iar pentru a crea un raport nou va
trebui să apăsaţi butonul Create new custom report (figura 8.1-1).
Figura 8.1-1 – Fereastra principală a rapoartelor personalizate

Figura 8.1-2 – Crearea unui raport personalizat
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Modul de alegere a datelor care să fie afişate este cât se poate de simplu. Din lista din partea
stângă (figura 8.1-2) alegeţi măsurile care vă interesează (Metrics - cele cu albastru) şi
dimensiunile de segmentare (Dimensions – cele cu verde). Elementele se mută efectiv pe
zonele marcate, iar în cazul dimensiunii, segmentarea se face de la un nivel la altul. De
exemplu, dacă prima dimensiune este Source , atunci raportul se va deschide cu toate măsurile
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alese segmentate după sursă. Dacă următoarea metrică este Campaign, la accesarea unei surse,
datele vor fi afişate la nivel de campanie.

Măsurile şi dimensiunile care se pot combina sunt toate cele folosite în Analytics în rapoartele
descrise anterior. Aparent această funcţie este foarte uşor de folosit, însă alegerea segmentelor
care să se afişeze nu este o activitate foarte uşoară. Nu orice începător poate alege cele mai
bune elemente de pe urma cărora să poată trage concluzii relevante.

Pe acelaşi set de dimensiuni, se pot defini mai multe seturi de măsuri care să fie afişate în
raport în taburi diferite. Pentru a face asta va trebui să apăsaţi butonul de +Add Tab poziţionat
deasupra zonelor marcate pentru măsuri. Folosind butonul Edit de pe fiecare tab puteţi edita
numele tabului.
La final, apăsaţi butonul de Create Report dacă sunteţi siguri că aţi ales toate datele bine, iar
pentru o simplă verificare apăsaţi butonul de Preview Report . De asemenea, înainte de
salvare, puteţi alege ca acest raport să fie vizibil şi în alte profiluri de site-uri. Pentru a face
asta, în meniul disponibil la apăsarea butonului 0 other profiles bifaţi site-urile în care doriţi
să-l aveţi.
Voi prezenta două dintre rapoartele personalizate pe care le folosesc frecvent:
Distribuţia traficului pe ore

Figura 8.2-1 – Așezarea elementelor în distribuția pe ore

Este utilă în momentul în care fac o analiză a unei campanii AdWords la care doresc să scot
anumite intervale de rulare. Elementele folosite sunt următoarele: metrice - Visits, Pages/Visit,
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Bounce Rate, Avg. Time on site; dimensiuni – principală, Hour of the day şi, uneori, şi o a doua
dimensiune, City pentru o analiză completă în vederea unei targetări regionale. Aşezarea
elementelor poate fi asemănătoare cu cea din figura 8.2-1.
Rezultatele afișate sunt cele din figura 8.2-2.

Figura 8.2-1 – Raportul rezultat în distribuția pe ore

Valoarea totală a comenzilor la nivel de oraș
În cazul unui magazin online ce are setată secţiunea de magazin online, un astfel de raport îmi
oferă rapid date despre valoarea totală a comenzilor la nivel de oraş. Elementele folosite sunt:
metrice - Revenue, Average value, Transactions şi uneori, Quantity; dimensiune principală:
City şi, uneori, Hour of the day. Aşezarea în raport poate fi asemănătoare cu cea din figura 8.3-1,
iar raportul rezultat este prezentat în figura 8.3-2.
Al doilea nivel de dimensionare este util în momentul în care doriţi să porniţi o campanie
AdWords şi aţi dori o segmentare regională şi orară. Evaluând datele din raport se poate alege
cel mai bun interval orar pentru a rula anunțurile în anumite oraşe. Indicat este să rulați tot
timpul însă, pe anumite pieţe, bugetul necesar pentru o zi întreagă e destul de mare şi de aceea
se preferă optimizarea orar.
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Figura 8.3-1 – Așezarea elementelor în raportul comenzilor la nivel de orașe

Figura 8.4-1 – Raportul comenzilor la nivel de orașe

8.3 Performanţa paginilor
În subcapitolul 7.4 am discutat despre setarea valorii unui obiectiv şi cum trebuie stabilită cea
mai potrivită valoare. Pentru obiectivele care sunt doar de verificare, personal evit să trec o
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valoare şi completez cu 0.0. Prefer să fac acest lucru fiindcă în momentul în care Analytics
calculează valoarea $Index a paginii, va ţine cont şi de acel obiectiv şi valoarea dată lui.

Acest $Index este foarte util în măsurarea importanţei unei pagini şi are la bază următoarea
formulă:
$Index =

Valoarea obiectivului + Valoarea comenzilor în cazul magazinelor online
Totalul de pagini unic vizualizate

Valorile sunt calculate şi afişate automat după ce au fost setate obiectivele, nu trebuie să faceţi
voi nimic. După cum se poate deduce din formulă, o valoare pusă la întâmplare la un obiectiv
va influenţa valoarea $Index-ului şi, implicit, se pot trage concluzii pripite. La un magazin
online de multe ori setez şi obiective cu scopul de a vedea după cât timp sau din ce pagini se
foloseşte funcţia de search. O valoare la un astfel de obiectiv mi-ar aduce un plus $Index-ului
fără a fi relevant. Nu am să detaliez modul în care sunt interpretate valorile pentru a ajunge la
$index, însă pentru detalii suplimentare puteţi consulta manualul Google Analytics, detalii R9.
Figura 8.5 – Sortarea după $Index în pagina Top Content
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Valorea $Index pe care o pagină o primeşte se găseşte în secţiunea Content > Top content, iar
pentru o vizualizare cât mai bună, recomand sortarea după coloana $Index (figura 8.5) . Este
de preferat şi o filtrare a datelor afişate pentru a exclude toate paginile nerelevante. Pe lista
acestor pagini ar fi cele de autentificare, plasare comandă, descărcare fişiere etc. O altă soluţie
care se poate aplica la unele site-uri este de a filtra datele şi a include doar anumite pagini.
Aceasta este utilă pentru site-urile care au linkurile de forma /pages/nume-pagina.html sau
/produse/nume-produs.html. Detalii despre utilizarea filtrelor puteţi găsi în subcapitolul 8.4.
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Odată identificate paginile performante, trebuie analizat modul de navigare în ele, iar pentru a
face asta, trebuie să utilizaţi funcţiile de examinare a navigării descrise în capitolul Conţinut
(subcapitolul 6.1).
Cu siguranţă în lista ordonată crescător după $index veţi găsi şi pagini care le consideraţi
importante dar care nu sunt performante. Chiar în urma analizei se poate observa că mulţi
vizitatori pleacă într-o direcţie greşită. Pentru a încerca o îmbunătăţire a acestor pagini va
trebui să alegeţi câteva dintre ele şi să realizaţi modificări. Uneori şi o schimbare a informaţiei
din pagină poate aduce îmbunătăţiri.

Cele mai frecvente modificări care se aduc sunt de reorganizare a designului și schimbare a
butoanelor ce îndeamnă la acțiune (abonează-te acum, citește mai mult, descarcă demo etc).
Nu tot timpul cele mai bune decizii se iau după analiza acestui $Index, de aceea trebuie folosite
în paralel și alte instrumente de analiză.
Un alt indicator de referință în evaluare este bounce rate-ul pe paginile de intrare în site.
Pentru a vizualiza acest raport accesaţi Content >Top Landing Pages.

Figura 8.5 – Top Landing Page

Cele mai performante pagini sunt cele cu un bounce rate mic şi un număr mare al intrărilor.

Pentru a aduce îmbunătăţiri este utilă o filtrare după paginile cu Entrances mai mare de o
anumită valoare şi un Bounce Rate între 30-40% şi 100%. În felul acesta veţi obţine doar
paginile care nu ţin vizitatorii pe site. Pe acestea se vor face modificări de design sau de
conţinut în vederea îmbunătăţirii bounce rate-ului. Cele mai frecvente probleme la astfel de
pagini este că se optimizează mai repede decât altele şi pot aduce în site vizitatori care caută
lucruri mai generale.
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8.4 Utilizarea filtrelor avansate
O funcţie foarte utilă când raportul are câteva sute/mii de înregistrari este cea de filtrare
avansată a datelor (figura 8.6). Am trecut peste explicarea ei fiindcă este utilă în cazul unei
analize complete şi este de preferat să se cunoască mai multe despre site şi mai apoi să se
folosească. În varianta simplă se foloseşte pentru excluderea sau păstrarea înregistrărilor în
funcţie de termenul dorit.
Figura 8.6 – Top Landing Page

La modul practic, filtrarea este utilă în momentul în care se foloseşte varianta avansată. Pentru
a face asta va trebui să apăsaţi pe Advanced Filter, moment în care va apărea o fereastră cu
posibilităţile de filtrare (figura 8.7-1). În funcţie de măsurile din pagină, apar şi posibilităţile de
filtrare avansată.

Se pot adăuga două tipuri de filtre: după dimensiune şi după metrică, ambele limitate la datele
din pagina raportului în care se doresc aplicate. Astfel, dacă pagina are ca dimensiune Pagina şi
permite să adăugaţi şi un alt doilea criteriu, atunci la filtrare doar acestea se pot alege ca
dimensiuni.
Pe partea de metrice se pot alege cele prezente în pagină, în cazul de faţă fiind vorba despre
raportul Top Content. La Metrics apar cele pe care pagina le are în mod standard.
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Figura 8.7-1 – Filtre avansate

Pentru adăugarea unei condiţii apăsaţi butonul + Add new condition, iar din meniu alegeţi
după ce să se facă filtrarea. În cazul dimensiunilor se poate face excludere sau includere după
un anumit termen. Pentru metrice, cazurile posibile sunt: mai mic, mai mare, egal, mai mic sau
egal şi mai mare sau egal faţă de valoarea de referinţă (figura 8.7-2).
Figura 8.7-2 – Filtre avansate – Condiţii filtrare

Pentru a elimina un filtru adăugat, folosiţi butonul Delete din partea dreaptă a filtrului.
Aplicarea filtrelor se va face doar după apăsarea butonului Apply Filter .

Termenii de la dimensiune pot fi scrişi şi folosind expresii regulate. Expresiile regulate sunt
şiruri de text care conţin caractere, numere şi metacaractere. O listă a acestor metacaractere,
comună mai multor functii din Analytics, este disponibilă la adresa http://bit.ly/IYnFn .

Studiu de caz

Filtrarea va fi la nivelul paginii de Top Content. Scopul filtrării este de a obține traficul direct la
nivelul orașului Iași. Pașii ar fi următorii:
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1. Inițial, setarea ca a doua dimensiune City (figura 8.8-1)
Figura 8.8-1 – A doua dimensiune City

2. Apoi, o primă filtrare după orașul Iași (figura 8,8-2). În același timp, se pot adăuga și alte
filtre, de exemplu pentru afișarea paginilor care au un bounce rate mai mic de 45%.

Figura 8.8-2 – Filtrare după orașul Iași

3. Următorul pas ar fi schimbarea dimensiunii City cu Source. Apoi, adăugarea unui filtru
pentru afișarea unei anumite surse. Pentru a face asta, apăsați pe Edit filter și adăugați un nou
filtru, de data asta pe Source, și ca termen scrieți direct. Astfel veți afișa doar traficul direct. În
continuare filtru pe Iași rămâne setat (figura 8.8-3).
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Figura 8.8-3 – Filtrare după sursă

4. Cam pe acest model de schimbare a dimeniunii și apoi adăugarea unui filtru se poate merge
până epuizați practic toate soluțiile posibile sau rămâneți fără date în tabel. Ideea nu este de a
aplica filtre cât mai multe, ci de a extrage cele mai fine informații despre traficul site-ului.
Pentru a reveni la forma inițială a tabelului, apăsați pe Clear filter.

Multe dintre rezultatele pe care le puteți obține sunt nerelevante, dar dacă alegeți câteva
dimensiuni potrivite, veți descoperi și răspunsuri la unele probleme pe care le are site-ul
vostru.
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Resurse folosite în elaborarea acestui
e-book
Modul în care trebuie interpretată o resursă este următorul: primul număr după R indică
numărul resursei, iar numărul din paranteză pătrată indică pagina din cartea originală.

R1 - Advanced Web Metrics with Google Analytics™ - Clifton Brian - Copyright © 2008 by
Wiley Publishing
R2 - Google Analytics et.2 - Jerri Ledford and Mary E. Tyler - Copyright © 2007 by Wiley
Publishing
R3 - Scrolling and Attention - Jakob Nielsen's Alertbox, March 22, 2010
http://www.useit.com/alertbox/scrolling-attention.html

R4 – SEO Report Card
http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/03/googles-seo-report-card.html

R5 - Standard Metrics Revisited: #4 : Time on Page & Time on Site
http://www.kaushik.net/avinash/2008/01/standard-metrics-revisited-time-on-page-andtime-on-site.html
R6 – Monitorizarea clickurilor din AdSense folosind Analyticsul
http://www.seobook.com/archives/001370.shtml

R7 - The Big Book of Key Performance Indicators by Eric T. Peterson, 01.2006 - free e-book
http://www.webanalyticsdemystified.com

R8 - Advanced Web Metrics with Google Analytics™ et2. - Clifton Brian - Copyright © 2010 by
Wiley Publishing

R9 – Manualul Google Analytics – stabilirea valorii $Index
http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=en&answer=86205
R10 – Web Analytics – An Hour a day Copyright - Avinash Kaushik - © 2007 by Wiley
Publishing
R11 – Web Analytics 2.0 - Avinash Kaushik - © 2010 by Wiley Publishing
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Bloguri de urmărit
Internaţional recomand să urmăriţi:
http://www.kaushik.net/avinash - Occam's Razor by Avinash Kaushik

http://www.advanced-web-metrics.com/blog - Measuring Success with Google Analytics by
Brian Clifton
http://www.roirevolution.com/blog - ROI Revolution

http://www.lunametrics.com/blog - Lunametrics by Robbin Steif
http://analytics.blogspot.com/ - Blogul oficial Google Analytics
http://www.alexlcohen.com/ - Digital Alex by Alex Cohen
http://webanalyticsdemystified.com/wad-weblogs.asp
http://www.analyticsinsider.com/

În România mai scriu despre Analiza Web:
http://www.wsablog.net - Strategie & Analiză web - Claudiu Murariu

http://www.webservator.ro - Observator Global de Internet - Alex Vișa

http://web-analytics.ro - Analiza comportamentului online - Gabi Nistoran

114

