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ZNAKI DO NAWIGACJI 

❖ Ćwiczenie grupowe  

♦ Ćwiczenie indywidualne 

I. Wprowadzenie do analityki internetowej 

Web Analytics polega na badaniu zachowań użytkowników w Internecie. Informacje te pomogą 
nam w podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy promocji i wydajności naszej strony 
internetowej. 

Analityka internetowa jest obowiązkowa w marketingu internetowym, gdzie gromadzone dane 
muszą mieć znaczenie i być zgodne z celami biznesowymi. Jeśli nie możemy zmierzyć wyników 
naszej witryny, jesteśmy skazani na niepewność co do tego, co działa lub nie działa w naszych 
strategiach marketingu online. 

Na przykład może się zdarzyć, że telefon kontaktowy naszej firmy dzwoni wiele razy i wiele z 
tych połączeń należy do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę. Ale nigdy nie 
dowiemy się, w jaki sposób dostali się na naszą stronę internetową i jaką drogą w niej przeszli 
przed wykonaniem telefonu. Aby uzyskać tak cenne informacje, musimy zastosować 
odpowiednią metodologię pomiaru wyników naszego serwisu. 

Ewolucja inwestycji w reklamę w Internecie rośnie w przeciwieństwie do inwestycji w 
tradycyjne media (prasa, czasopisma, radio, telewizja, outdoor itp.). Firmy odbierają zasoby 
tradycyjnym mediom, aby przeznaczyć je na reklamę online. Powód? Dlaczego Internet jest z 
jednej strony bardziej opłacalny i dlatego, że wyniki można dokładniej mierzyć w porównaniu z 
innymi środkami. 

To, co można zmierzyć, można poprawić; A jeśli można to poprawić, można to ulepszyć. 
Prowadzi to do wpadnięcia w cykl ciągłego wzrostu zysku. 

Analityka internetowa pozwala nam dowiedzieć się, czy pieniądze zainwestowane w kampanię 
na przykład w sieciach społecznościowych lub wyszukiwarkach przynoszą rezultaty. Czy wizyty, 
które wpływają z tych źródeł, są opłacalne. Aby promować stronę internetową, możesz 
skorzystać z różnych narzędzi marketingu online, takich jak wyszukiwarki, sieci 
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społecznościowe, pay per click, email marketing itp. W końcu musimy zdecydować się na 
narzędzia, które przyniosą nam więcej i lepszych klientów. Jeśli nie mamy zastosowanego 
systemu pomiarowego, który mówi nam, które narzędzie przynosi tych klientów najniższym 
kosztem, nigdy nie będziemy w stanie zoptymalizować zasobów, aby uzyskać większe korzyści. 

Analityka internetowa jest idealnym miernikiem do oceny pracy zewnętrznych dostawców 
marketingu internetowego. Prawie wszystko można zmierzyć w sieci, a jeśli da się to zmierzyć, 
może zademonstrować skuteczność rzeczy. 

Nie ma wymówek, aby stosować analitykę internetową, narzędzia są tanie lub bezpłatne. Jest 
coraz więcej specjalistów szkolących się w tym zakresie. Coraz więcej webmasterów, 
programistów, menedżerów ds. marketingu i menedżerów zapoznaje się z narzędziami i 
technikami analityki internetowej . Czekamy, aby zacząć mierzyć i analizować wizyty na naszej 
stronie. 

II. Co to jest analityka internetowa? 

Jest to badanie zachowania użytkowników na stronie internetowej. Opiera się nie tylko na 
analizie tradycyjnych metryk statystyk strony internetowej, ale także mierzy bardziej krytyczne 
czynniki, takie jak zwrot z inwestycji i użyteczność. 

Jedną z głównych zalet strategii reklamy internetowej jest to, że jakąkolwiek kampanię 
promocyjną można bardzo szczegółowo zmierzyć . Piękno Internetu polega na tym, że pomiar 
wydajności jest tani, bardzo dokładny i szybki do monitorowania. Posiadając odpowiednie 
komponenty, możemy uzyskać obszerną kartę wyników, która jest wysoce reprezentatywna 
dla ewolucji naszego portalu internetowego. Analityka internetowa jest najlepszym 
narzędziem do potwierdzenia, że nasza strategia promocji internetowej zmierza we właściwym 
kierunku. 

W ramach analityki mamy kilka dziedzin badań, takich jak: 

- Analiza ruchu internetowego na mojej stronie internetowej 
- Analityka konkurencji i rynku 
- Szczegółowa analiza wyników kampanii online, takich jak banery, pay 

per click, marketing e-mailowy itp. 
- Analityka w sieciach społecznościowych 
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- Analityka skoncentrowana na konwersji (mapy ciepła, analiza 
formularzy, test użyteczności itp.) 
 

III. Elementy do analizy ruchu w sieci 

Ludzie (analitycy ruchu internetowego) 

Wielka zapomniana analityka internetowa. Według eksperta w dziedzinie analityki 
internetowej Avinash Kaushik, w dziedzinie analityki internetowej istnieje prawo pareto , które 
mówi, że na każde 10 euro zainwestowane w narzędzie do analityki internetowej, 90 euro 
należy zainwestować w personel zajmujący się wydobywaniem z tego narzędzia informacji o 
wartości dodanej. W skrócie, ważną rzeczą w analityce internetowej jest osoba odpowiedzialna 
za wydobywanie informacji z programów do analizy internetowej i przeprowadzanie analizy 
jakości. 

Czego można oczekiwać od analityka internetowego? 

Ogromny potencjał zadań badawczych i eksploracyjnych tłumaczy, że stanowią one zadania, w 
których analityk sieciowy wnosi największą wartość dodaną . Dlatego wszystkie te cechy i 
doświadczenia, które ułatwiają logiczne rozumowanie na podstawie dużych ilości informacji, 
będą szczególnie mile widziane w Twojej roli. To tutaj eksploracja danych, inteligrncja 
biznesowa i inteligencja są tworzone dla klientów. Ale też zdrowy rozsądek (jakże ważny!), 
umiejętność syntezy (zarówno graficznie, jak i liczbowo) oraz biznesowy zmysł węchu. 

Do tych cech i doświadczeń należy koniecznie dodać dwie rzeczy : znajomość pewnych 
podstawowych dyscyplin w zarządzaniu biznesem internetowym oraz głębokie zrozumienie 
samej branży. Podstawowe dyscypliny biznesu online obejmują SEO, SEM, media 
społecznościowe, użyteczność, prawa autorskie i podstawową obsługę sieci WWW (protokoły, 
pliki cookie, formularze, sesje i struktura treści). 

W końcu, należy wyjaśnić coś jeszcze : analityk sieciowy nie jest programistą komputerowym. 
Niekoniecznie jest to ktoś, kto potrafi zaimplementować kod śledzący narzędzia lub opracować 
funkcje JavaScript do zbierania dodatkowych danych (co należy przekazać profesjonalistom).    
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Narzędzia 

Program lub narzędzie do analityki internetowej to narzędzie, które pomaga nam podejmować 
decyzje, które ulepszą nasze witryny. Brak systemu analityki internetowej jest równoznaczny z 
posiadaniem sklepu i zamykaniem oczu za każdym razem, gdy klient przechodzi przez drzwi. 
Istnieje wiele narzędzi do pomiaru ruchu online, niektóre bezpłatne, a inne płatne. Nie 
wszystkie z nich mają te same funkcje i/lub wszystkie mierzą ruch dokładnie tak samo.  

Główne narzędzia lub programy do analizy ruchu w sieci to: 

• Google Analytics. 
• Omniture. 
• Yahoo Analytics. 
• Urchin. 
• Nielsen Net Ratings. 
• Piwik 
• Weborama. 
• Hitlinks Net Applications. 
• Weboscope. 
• Webtrends. 
• Yandex Metric 

IV. Wyznaczanie celów: pierwszy krok analizy internetowej
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Zakładając stronę internetową, musimy bardzo jasno określić strategię, którą zamierzamy 
zastosować oraz „dlaczego” i „po co” chcemy mieć tę sieć. Musimy zdefiniować cel sieci. 

Cele sieci są powiązane z modelem biznesowym, w jakim jest oprawiona witryna. Przyjrzyjmy 
się różnym założeniom: 

Cele strony internetowej zgodnie z jej typologią: 

 

Sklep internetowy Portal usług Portal treści 
Sprzdaż przez internet Pozyskaj największą liczbę 

„wskazówek”, czyli poproś o 
wycenę poprzez formularz 

kontaktowy w sieci 

Uzyskuj największą liczbę 
odwiedzin i odsłon, co czyni 
portal bardziej atrakcyjnym 
do sprzedaży reklam swoim 

reklamodawcom 
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Cele są zawsze bezpośrednio związane z uzyskiwaniem dochodu. W przypadku sklepu 
internetowego celem są transakcje, dokonywane w nim zakupy. W przypadku portalu 
usługowego, takiego jak firma zajmująca się fumigacją, głównym celem sieci jest wypełnienie 
przez odwiedzających prośby o wycenę lub umówienie się na spotkanie ze sprzedawcą. To jest 
to, co jest znane w marketingu internetowym jako „wskazówki”. Wreszcie, w przypadku gazety 
internetowej, której głównym źródłem dochodu jest reklama banerowa, jej głównym celem 
jest uzyskanie jak największego ruchu w sieci, aby łatwiej było jej sprzedać swoją powierzchnię 
reklamową. 

Zawsze pierwszą rzeczą jest jasne określenie celu sieci, aby móc robić postępy w efektywnym 
pomiarze witryny sieci Web. 

V. Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki efektywności
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KPI to akronim od Key Performance Indicators, który można przetłumaczyć jako Kluczowe 
Wskaźniki Efektywności. KPI to metryki lub wskaźniki ilościowe, które pokazują, że cele witryny 
są osiągane . 

Kluczowe wskaźniki efektywności powinny pomóc określić i zmierzyć postęp w osiąganiu celów 
firmy. Muszą pokazać, czy firma realizuje swoje cele biznesowe. 

Analityka internetowa oferuje nam wiele wskaźników, które należy wziąć pod uwagę, ale KPI to 
niewielka grupa (nie więcej niż 8-10) wskaźników, które są powszechnie brane pod uwagę w 
celu sprawdzenia, czy biznes internetowy jest na dobrej drodze. 

Nie wszystkie metryki, które dają nam narzędzia do analityki internetowej, to KPI, ale wszystkie 
KPI to metryki. KPI muszą być łatwo zrozumiałymi liczbami, które pomagają nam podejmować 
decyzje dotyczące sieci. 

Podobnie jak w przypadku celów, KPI są zwykle ściśle powiązane z rodzajem modelu 
biznesowego i rodzajem sieci. 

Sklep internetowy Portal serwisowy Portal treści (blog, 
czasopismo internetowe, 

gazeta internetowa) 
Sprzedaże 

 
Całkowita liczba wizyt 

 
Sprzedaż banerów 

reklamowych 
reklamodawcom 

Liczba sprzedaży / wizyt Całkowita liczba odwiedzin 
stron 

Całkowita liczba odsłon 

Całkowita liczba wizyt 
 

Liczba wypełnionych i 
wysłanych formularzy 

kontaktowych 

Łączna liczba wizyt 

Wizyty w kartach 
produktów 

 

Liczba pobrań kart 
technicznych usług 

Całkowita liczba 
odwiedzających 

 
 Liczba telefonów z prośbą o 

usługi 
Powracający odwiedzający 
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Ciągła ewolucja danych liczbowych dotyczących tych mierników może umożliwić wykrywanie 
możliwości biznesowych, a także korygowanie lub dostrajanie sieci w celu osiągnięcia celów. 

Po zdefiniowaniu wskaźników KPI następnym krokiem jest skonfigurowanie naszego narzędzia 
do pomiaru ruchu w sieci tak, aby prawidłowo mierzyło wskaźniki KPI i inne metryki związane z 
tymi wskaźnikami wydajności. 

VI. Panel internetowy
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Web Scorecard to płótno, na którym kluczowe wskaźniki wydajności witryny są wyświetlane w 
podsumowany i łatwy do zrozumienia sposób. 

Wyjaśnienie, czym są KPI i wykorzystanie paneli nawigacyjnych poza światem sieci, może 
wyglądać następująco: Wyobraźmy sobie, że nasza firma to szkoła, mielibyśmy takie wskaźniki, 
jak „liczba uczniów”, „godziny nauki”, „pochodzenie uczniów"… 

Pewnego dnia odwiedza nas rodzic, który chce poznać aktualną sytuację szkoły, w tym 
przypadku, mimo że moglibyśmy zaproponować mu sto raportów, bardzo prawdopodobne 
jest, że a) nie ma czasu na ich przeczytanie b ) Przeciążą go mało istotnymi informacjami. 

To, co powinniśmy zaoferować, to seria wskaźników KPI, które dają globalną wizję szkoły, takie 
jak „Procent zdanych”, „Wskaźnik przyjęć na studia” itp. 

Dla nas szkoła jest naszą stroną internetową, a ojcem może być dyrektor marketingu, 
sprzedaży. 

Dzięki KPI musimy sprawić, by pracownik, który nie ma żadnego związku ze światem analityki 
sieciowej, zrozumiał sytuację naszego biznesu. Wskazane jest, aby KPI były zawsze wyświetlane 
razem z poprzednim KPI (na przykład z poprzedniego miesiąca), ponieważ w ten sposób 
będziemy wiedzieć, czy pozytywne wysiłki przynoszą rezultaty. Ważne jest również, aby liczba 
KPI nie była zbyt wysoka. 
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Przykładowe pulpity nawigacyjne: 
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VII. Wskaźniki ruchu w sieci 

Mierniki ruchu to liczby lub wskaźniki, które wskazują przeciętne zachowanie użytkowników, 
którzy wchodzą na naszą stronę internetową. Najważniejsze, które należy wziąć pod uwagę, to: 

Odwiedzający, unikalni odwiedzający lub unikalni użytkownicy 

Unikalny odwiedzający powinien teoretycznie być bliski oszacowania całkowitej liczby różnych 
ludzi, którzy wchodzą na stronę internetową. Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę 3 razy, nadal 
jest liczony jako jeden unikalny użytkownik. Istnieją systemy statystyczne, które mierzą 
miesięcznych unikalnych odwiedzających, czyli liczbę odwiedzających, którzy weszli w danym 
miesiącu. Jeśli w tym samym miesiącu gość wszedł 9 razy, liczy się to jako jeden unikalny gość. 
Jeśli kampania optymalizacji pod kątem wyszukiwarek zakończy się sukcesem, liczba 
unikalnych użytkowników powinna wzrosnąć, ponieważ jednym z głównych źródeł wzrostu 
będą wizyty z wyszukiwarek. 

W zależności od programu ruchu w sieci, unikalny odwiedzający jest mierzony za pomocą 
różnych metodologii. W przypadku Google Analytics jest to mierzone za pomocą plików cookie, 
które są umieszczane w przeglądarce internetowej użytkownika, który wszedł za 
pośrednictwem jego komputera i określonego połączenia internetowego. Ciasteczka to 
niewielkie informacje wysyłane przez witrynę internetową, które są przechowywane w 
przeglądarce użytkownika witryny, w ten sposób witryna może zapoznać się z tymi 
informacjami, aby powiadomić witrynę o wcześniejszej aktywności użytkownika. 

Jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, Google 
Analytics nie rejestruje niczego z tej przeglądarki. 

Wizyty lub Sesje 

Wizyta to liczba wejść na stronę internetową przez unikalnego użytkownika. Liczba odwiedzin 
zawsze będzie równa lub większa niż liczba unikalnych użytkowników. Pojedynczy użytkownik 
lub gość może wykonać kilka wizyt w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca itd., ale zawsze będzie to 
ten sam unikalny gość. Wizyta polega na wejściu na kilka stron w witrynie. Jeśli odwiedzający 
podczas jednej wizyty widział pięć stron portalu, będzie to nadal ta sama wizyta. Docelowo 
wizyta może obejmować kilka odsłon.  
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2 wizyty zarejestrowane przez tego użytkownika 

Wyświetlenia stron 

Jest to liczba stron, które użytkownik przegląda podczas odwiedzania witryny. Równomiernie 
do liczby odsłon strony w witrynie. Wyświetlenia strony będą zawsze równe lub większe niż 
liczba odwiedzin, a co za tym idzie liczba unikalnych użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza 
witrynę i przegląda pięć różnych stron, liczba odsłon będzie równa pięciu. 
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3 odsłony stron 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziny na Odwiedziny Stron 

Polega na podzieleniu liczby odsłon strony przez wizyty. Daje nam to średnią ze stron 
przeglądanych podczas jednej wizyty. Im większa liczba odsłon na wizytę, rozumie się, że 
użytkownik jest bardziej zainteresowany treścią serwisu. 

W zależności od typu witryny i jej architektury, jedna witryna może mieć wyższą średnią liczbę 
odsłon na wizytę niż inna. Na przykład portal nieruchomości typu www.idealista.com ma 
większą liczbę odsłon na wizytę niż klasyczny portal korporacyjny. Normalną rzeczą jest to, że 
użytkownik portalu nieruchomości porównuje kilka stron plików nieruchomości i generuje 
wiele odsłon. 

Ważną rzeczą w tym przypadku jest znajomość tych danych i wprowadzanie zmian w sieci, aby 
zwiększyć ten stosunek. 
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Średni czas spędzony w witrynie lub długość wizyty 

Innym reprezentatywnym wskaźnikiem siły lojalności strony internetowej jest średni czas 
trwania wizyty, który nie przekracza średniej liczby minut trwania wizyty na stronie. Im dłużej 
trwa wizyta, domniemywa się, że zawartość portalu jest bardziej atrakcyjna dla użytkowników. 
Jednak w zależności od metodologii stosowanej przez każde oprogramowanie do statystyk 
internetowych, liczone będą rzeczywiste czasy odwiedzin . Zwykle określany jest maksymalny 
czas odwiedzin w zależności od liczby kliknięć, jaką odwiedzający wykonuje na każdej stronie. 
Ma to na celu ochronę przed odwiedzającymi, którzy pozostawiają stronę otwartą i nie 
kontynuują jej czytania ani przeglądania. Ta wartość jest jedną z najtrudniejszych do 
dokładnego oszacowania. 

 

Wskaźnik rezygnacji lub odrzuceń 

Ten wskaźnik oblicza liczbę odwiedzin, które widziały tylko pierwszą stronę, na którą trafiły i 
opuściły witrynę. Przy wyższych wskaźnikach porzuceń zakłada się, że odwiedziny, które się 
pojawiły, nie zostały zakwalifikowane lub nie były zainteresowane naszymi treściami. 
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Powracający i nowi odwiedzający 

Powracający odwiedzający to odwiedzający, którzy odwiedzili naszą witrynę co najmniej 1 raz. 
Nowi odwiedzający to ci, którzy wchodzą na naszą stronę po raz pierwszy. Weźmy przykład, 
aby lepiej zrozumieć te metryki. 

Przykład: Okres: od 1 maja do 31 maja 

Użytkownik A odwiedza witrynę www.dominio.es po raz pierwszy 1 maja i ponownie otwiera 
witrynę 15 i 30 tego samego miesiąca. 

Użytkownik B odwiedza witrynę www.dominio.es po raz pierwszy 15 kwietnia i ponownie 15 i 
30 kwietnia tego samego miesiąca. 

Wyniki 

Użytkownik A jest liczony jako nowy użytkownik 1 maja, a jako użytkownik cykliczny 15 i 30 
tego miesiąca. 

Użytkownik B jest liczony jako powracający użytkownik 15 i 30 maja. 

Współczynnik konwersji 
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Jest to procent wizyt, w których użytkownik wykonuje akcję, którą określiłeś jako ważną dla 
Twojej firmy. W przypadku Google Analytics konwersje można konfigurować poprzez Cele. 

VIII. Od czego zaczynamy analizę ruchu w sieci?
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Za każdym razem, gdy stajemy przed naszą stroną internetową z zamiarem jej analizy , 
zadajemy sobie pytanie: od czego mam zacząć? Zadanie rozpoczęcia mierzenia i analizowania 
wydaje nam się bardzo skomplikowane, mamy wiele stron, wiele linków i nie wiemy jak sobie z 
nimi radzić. 

Pierwszą rzeczą jest znajomość strony internetowej i biznesu. Oprócz poznania biznesu, musisz 
dogłębnie poznać sieć. Poznaj każdą z jego sekcji i główne treści. 

Pierwszą rzeczą jest skupienie się na długoterminowych trendach naszych wizyt i 
odwiedzających, staramy się poznać sezonowość, wzorce, a przede wszystkim mieć 
wyobrażenie o tym, jak widzą sieć z zewnątrz. Ile wraca ? (powracający goście) Ilu udaje nam 
się przyciągnąć uwagę ? (nowe wizyty) Ile stron zazwyczaj przeglądasz? (stron na wizytę) Jak 
długo zostają? (średnia długość pobytu) Ile idzie do przodu? (współczynnik odrzuceń ) Ile 
kupuje? (współczynnik konwersji) i tak dalej. Bez segmentacji, musimy znać naszą witrynę 
globalnie, nie po to, by podejmować decyzje, ale żeby zrozumieć i dowiedzieć się, gdzie 
jesteśmy. 

Gdy mamy już globalne dane, nadszedł czas, aby rozpocząć segmentację, aby dobrze 
zrozumieć, skąd pochodzi biznes i podstawy strategii, którą realizujemy online. Zwykle dzielimy 
się na segmenty według źródeł odwiedzin. Zależy to od procentu każdego źródła pochodzenia, 
które przynosi nam ruch, będziemy wiedzieć, na co wydajemy pieniądze. Czy mamy dobre 
SEO? Czy AdWords jest naszym głównym źródłem pozyskiwania? Czy mówią o nas i czy mamy 
dobrą sieć polecających? Czy zarządzamy wieloma kampaniami? Czy nas uwielbiają, a naszą 
mocną stroną jest ruch, który do nas dociera bezpośrednio? Czy potrzebujemy jakiejś 
inwestycji? 

Pójdźmy trochę dalej, zagłębimy się w słowa kluczowe, które trafiają na nasz serwis, zarówno 
te, które zawierają naszą markę, jak i te, które nie zawierają oraz segmentację według ruchu 
organicznego lub płatnego. Jak działa nasz branding? Czy nasze słowa kluczowe są 
interesujące? Czy szukają nas za to, za co co chcemy, żeby nas znaleźli? 

To wszystko trzeba przeanalizować zarówno na poziomie natężenia ruchu, jak i uzyskiwanych 
dochodów. Znając pochodzenie naszego ruchu , możemy zidentyfikować rodzaj odwiedzin, 
które przychodzą na naszą stronę, a nawet odgadnąć ich intencje podczas odwiedzania nas. 
Dzięki tym trzem krokom będziemy mieli konkretne wyobrażenie o typie analizowanej strony 
internetowej.  
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Teraz nadszedł czas, aby skupić się na celach, które realizujemy za pomocą serwisu. Rzućmy 
okiem na witrynę, aby zobaczyć, czy możemy odpowiedzieć na pytanie za milion dolarów 
„Dlaczego i po co ta witryna istnieje?” Musimy dowiedzieć się, co chcemy osiągnąć globalnie 
dzięki tej witrynie i zrobić notatki, bez względu na to czy wezwania do działania są poprawnie 
wskazane na głównych stronach. W tym celu z raportu Treść pobierzemy najczęściej 
odwiedzane strony i przez które wchodzi się do sieci . Skąd oni pochodzą? Jaka jest nasza 
gwiazda treści? Dokąd przechodzą po wejściu na stronę? Czy podążają za jakimś wzorem? 
Gdzie oni idą? Porównaj te dane ZAWSZE patrząc na daną stronę. Próbując spojrzeć z punktu 
widzenia użytkownika, aby zidentyfikować możliwe punkty poprawy, na poziomie designu, 
użyteczności lub wszystkich naraz :) 

Zidentyfikuj najważniejszy proces w sieci (ten, który najlepiej pasuje do głównego celu 
biznesowego) i śledź go krok po kroku, strona po stronie (jeśli nie ma jeszcze lejka konwersji), 
aby poznać stan naszego głównego wyzwania. 

Musimy pamiętać, że istnieją dwie podstawowe strategie optymalizacji naszego współczynnika 
konwersji lub zmniejszenia liczby stron w procesie lub optymalizacji stron indywidualnie. 
Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia . 

Najważniejszą rzeczą w tej metodologii do przeprowadzenia podstawowej analizy nie jest tak 
naprawdę zbieranie metryk, co jest łatwe w przypadku dowolnego narzędzia do analityki 
internetowej, ale ich interpretacja i możliwość przekształcenia tych danych w wiedzę. Jesteśmy 
pewni, że po drodze znajdziemy rzeczy, które nas zaskoczą 

IX. Analiza i raporty ruchu w sieci 

Źródło wizyt 

Pierwszą rzeczą jest zmierzenie, skąd pochodzą wizyty, a przede wszystkim skąd pochodzą 
wizyty wysokiej jakości, które generują konwersje. 

Pochodzenie według źródła ruchu: 
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Wizyty z wyszukiwarek 

Większość systemów statystyk sieciowych rozbija pochodzenie odwiedzin pochodzących z 
wyszukiwarek. Dobrze pozycjonowany portal w wyszukiwarkach powinien być w stanie uzyskać 
co najmniej 50% odwiedzin z wyszukiwarek. Jeśli nasza kampania SEO działa poprawnie, 
będziemy obserwować, jak z miesiąca na miesiąc rośnie udział odwiedzin z wyszukiwarek. 

Innym interesującym parametrem do pomiaru jest zobaczenie rozkładu odwiedzin według 
wyszukiwarki. Dowiedz się dokładnie, jaki procent odwiedzin w wyszukiwarkach pochodzi z 
Google, Yahoo! , Bing itp. Są to dane, które mogą zdiagnozować, czy poprawnie pozycjonujemy 
się w głównych wyszukiwarkach rynku. Rozkład wyszukiwarek w naszym portalu musi 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  
 

 

4 
 

 
 

 

przypominać rzeczywistą dystrybucję rynku. Na przykład w Hiszpanii 95% wyszukiwań jest 
przeprowadzanych przez Google, więc nasz system statystyk internetowych powinien 
wskazywać, że mniej więcej taki procent odwiedzin uzyskujemy z Google. Jeśli ta wartość jest 
znacznie niższa, mamy problemy z pozycjonowaniem w tej wyszukiwarce. 

Odwiedziny z wyników naturalnych a wyniki sponsorowane w wyszukiwarkach 

Gdy prowadzimy kampanię linków sponsorowanych w wyszukiwarkach, wygodnie byłoby 
przeanalizować całkowitą liczbę odwiedzin z wyszukiwarek, które pochodzą z tej kampanii 
linków sponsorowanych i ile odwiedzin pochodzi z naturalnego lub organicznego 
pozycjonowania. Na przykład program statystyk Google Analytics może oddzielić wizyty od 
naturalnych wyników od wizyt z kampanii linków sponsorowanych w Google. 

 

Wyszukiwane hasła, które zapoczątkowały wizytę 

Wyszukiwane hasła to frazy lub słowa wpisywane przez internautów w wyszukiwarkach 
(Google, Bing, Yahoo! ). Niektóre programy do statystyki sieci rejestrują listę słów kluczowych 
używanych przez użytkowników w wyszukiwarkach, z których pochodzą odwiedziny naszej 
witryny. Ten wskaźnik jest doskonałym badaniem rynku, aby poznać treści, których wymagają 
nasi potencjalni klienci. Ta metryka jest również bardzo pożądana, aby poprawić 
pozycjonowanie naszego portalu internetowego w wyszukiwarkach. 
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Ruch bezpośredni: 

Odnosi się do ruchu generowanego przez użytkowników, którzy bezpośrednio wpisują adres 
Twojej strony internetowej lub klikają w link w ulubionych w przeglądarce . 

Witryny polecające 

Jest to ruch, który dociera do Twojej strony internetowej, gdy użytkownik kliknie łącze lub 
przełączy się z innej witryny, o ile różni się ona od wyszukiwarki. 

Sieci społecznościowe (Facebook, Twitter, Linkedin , Youtube itp.) są zazwyczaj zaliczane do tej 
grupy stron internetowych, które generują ruch. 

W referencyjnym raporcie o ruchu w sieci możemy oddzielnie zidentyfikować każdą ze stron 
internetowych, które dają nam wizyty. 

 

Źródła ruchu według pochodzenia geograficznego 

Praktycznie wszystkie pakiety oprogramowania wykorzystywane do analizy ruchu w sieci 
pozwalają nam poznać pochodzenie geograficzne odwiedzin naszej witryny. Ta lokalizacja jest 
określana przez numer IP połączenia . Wystarczy powiedzieć, że za każdym razem, gdy łączymy 
się z Internetem, robimy to poprzez unikalny numer zwany adresem IP. Liczby te są podzielone 
na strefy na całym świecie, dzięki czemu znajomość numeru IP może w wielu przypadkach 
przybliżyć pochodzenie wizyty.
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Biorąc pod uwagę powyższe, można generować raporty, które informują nas o ilości i jakości 
wizyt, które przychodzą do nas z różnych krajów, a także z różnych miast w kraju. 

Informacje te pomagają nam zidentyfikować możliwości w nowych krajach i zobaczyć, w 
których krajach osiągają lepsze wyniki, aby ulepszyć nasze ukierunkowane kampanie 
promocyjne. 

 

Odwiedziny z urządzeń mobilnychMożliwy jest również pomiar liczby i procentu odwiedzin 
naszej strony internetowej za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego (tablety i 
telefony komórkowe). Raport dodatkowo podaje nam szczegóły wizyt, które pochodzą z każdej 
nazwy urządzenia. 
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Jeśli widzimy, że rośnie odsetek odwiedzin z urządzeń mobilnych, musimy zadbać o to, aby 
nasza strona była wygodna do przeglądania na telefonie komórkowym i tablecie. 

X. Raporty związane z Analizą Zachowań Użytkowników w ramach serwisu 

Ranking najczęściej wyświetlanych stron 

Serwis składa się z kilku stron internetowych, które różnią się liczbą odwiedzin użytkowników. 
Wiele programów do statystyk internetowych podaje wyświetlenia strony w ciągu dnia, 
tygodnia, miesiąca, roku i tak dalej. 

Ciekawą rzeczą w tej liście jest to, że możemy ją uporządkować od największego do 
najmniejszego ruchu, aby wiedzieć, które strony są najczęściej odwiedzane . W większości 
przypadków strona główna to najczęściej odwiedzana strona witryny. Wskaźnik ten jest 
niezwykle cenny, aby poznać treści, które wzbudzają największe zainteresowanie 
użytkowników odwiedzających serwis. 
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Raport „Korzystanie z przeglądarki” 

Dowiedz się, jakich przeglądarek używają odwiedzający Twoją witrynę. Wygodnie jest 
sprawdzić, czy zawartość Twojej witryny dostosowuje się do oprogramowania i funkcjonalności 
jego użytkowników. Optymalizacja witryny pod kątem odpowiednich możliwości technicznych 
sprawi, że będzie ona bardziej atrakcyjna i użyteczna, co może prowadzić do wyższego 
współczynnika konwersji i większej sprzedaży. 

Na przykład, jeśli za pomocą tego narzędzia do korzystania z przeglądarki zweryfikujesz, że 15% 
Twoich użytkowników korzysta z przeglądarki internetowej Firefox, będziesz musiał sprawdzić, 
czy Twoja witryna jest rzeczywiście wyświetlana poprawnie w tego typu przeglądarce. Obecnie 
wiele stron internetowych nie obsługuje wszystkich najczęściej używanych przeglądarek 
(Internet Explorer w różnych wersjach, Firefox, Opera i Safari). 

Korzystanie z raportu rozdzielczości ekranu 

Rozdzielczość ekranu to liczba pikseli, które można wyświetlić na ekranie użytkownika. W 
programach do analityki internetowej  jest raport, w sekcji wyświetlane są rozdzielczości 
ekranu użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Twojej witryny. Projektując stronę 
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internetową, weź pod uwagę rozdzielczość ekranu używaną przez większość użytkowników i 
dostosuj stronę tak, aby była widoczna dla jak największej liczby użytkowników. 

Na przykład, jeśli za pomocą tego narzędzia do rozdzielczości ekranu zweryfikujesz, że 25% 
użytkowników korzysta z monitorów o rozdzielczości ekranu 1280x1024 , będziesz musiał 
sprawdzić, czy Twoja witryna rzeczywiście wygląda poprawnie na tego typu ekranie. Obecnie 
wiele stron internetowych nie wygląda dobrze dla większości rozdzielczości ekranu docelowych 
odbiorców. 

Ścieżka odwiedzających w ramach serwisu 

Możemy również zwizualizować główne trasy, którymi poruszają się nasi odwiedzający i 
sprawdzić, czy pokrywają się one z pożądanymi trasami, aby w końcu dotarli do strony, na 
której generowana jest konwersja . 

W ten sposób możemy zobaczyć, gdzie występują główne przecieki odwiedzających i podjąć w 
związku z tym działania. 
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Strony docelowe 

Jest to strona, na którą trafia użytkownik po kliknięciu reklamy w sieci, linku z innej strony lub 
wyniku wyszukiwania. Jest to pierwsza strona naszej witryny, którą widzi użytkownik. 

Za pomocą narzędzi do analityki internetowej możemy mierzyć główne strony docelowe, które 
przyciągają ruch do witryny. Strony docelowe są naszymi najlepiej sprzedającymi się stronami, 
ponieważ są to strony, które przynoszą nam najwięcej odwiedzin. 

 

XI. Google Analytics: preferowane narzędzie do pomiaru ruchu w sieci
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Google Analytics to bezpłatna usługa statystyk witryn zaprojektowana przez Google. Wraz z 
pojawieniem się na rynku Google Analytics wymówka, że mierzenie ruchu w witrynie jest 
skomplikowane i kosztowne, została wyeliminowana . Google Analytics jest darmowe i łatwe w 
instalacji. 

Google Analytics to bezpłatne narzędzie statystyczne, które pozwala analizować ruch w 
witrynie, śledzić użytkowników witryny, a także skuteczność kampanii marketingowych, 
zarówno AdWords, jak i kampanii naturalnego pozycjonowania w wyszukiwarkach. 

To zaawansowane narzędzie do analityki internetowej zawiera łatwe w użyciu i przejrzyste 
graficzne pulpity nawigacyjne. Poznasz szczegółowo zachowanie odwiedzających Twoją stronę 
internetową i będziesz mógł wiedzieć, które jej części podobają się lub które wymagają 
poprawy, aby zwiększyć sprzedaż. Google Analytics zawiera wszystkie funkcje produktu 
analitycznego o wysokiej wydajności. Jest w pełni kompatybilny z AdWords, co pozwala 
uzyskać wskaźniki zwrotu z inwestycji. 

 

Instalacja Google Analytics 
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Bardzo prosto i szybko możesz zainstalować Google Analytics. Kroki do naśladowania: 

 

1) Utworzę konto Google (jeśli masz już konto Gmail, to samo konto będzie dla nas działać) 

2) Wpisujemy adres www.google.com/intl/es/analytics i wpisujemy naszą nazwę użytkownika i 
hasło. Następnie klikamy „Dostęp” 

3) Rozpoczynamy wypełnianie formularza konfiguracyjnego. Wypełniamy pola: Nazwa Konta 
(Identyfikująca nazwę analizowanej strony, Adres URL  (URL strony), Strefa czasowa (Twoja 
strefa czasowa) W sekcji Ustawienia udostępniania danych musisz wybrać, czy chcesz 
udostępniać anonimowo Google statystyki Twojej witryny, do badania tego samego 
Akceptujemy warunki użytkowania i klikamy Utwórz konto. 

http://www.google.com/intl/es/analytics
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4) Po wykonaniu tej czynności jesteśmy już zarejestrowani w Google Analytics i otrzymujemy 
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fragment kodu javascript , który musimy wkleić na naszej stronie, aby śledzić nasze wizyty. 

 

 

5) Na koniec otwieramy kod HTML naszej strony i wklejamy fragment javascript podany w 
tagach <head> lub jak cytuje Google „tuż przed </head>” 

6) Gotowe. W ciągu jednego dnia dane o ruchu w sieci zaczną być rejestrowane na naszym 
koncie Google Analytics. 

XII. Wyznaczanie celów w Google Analytics 

Cele to mechanizm pomiaru Konwersji Witryny. Konwersja to proces, w którym odwiedzający 
wykonuje działanie mające szczególne znaczenie dla Twojej firmy i/lub witryny. 

Ze względów praktycznych celem może być po prostu przeglądana strona, do której 
użytkownicy docierają po wykonaniu określonej czynności, na przykład zarejestrowaniu się 
jako użytkownik, wykonaniu zapytania, wypełnieniu formularza, dokonaniu udanego zakupu 
lub zakończeniu pobierania. 

Wskaźnik Konwersji celu Google Analytics mierzy zdolność Twojej witryny do osiągania celów 
biznesowych, dla których została utworzona . Cele te reprezentują stronę, do której 
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użytkownicy uzyskują dostęp po wykonaniu kluczowej czynności, takiej jak wypełnienie 
formularza lub dokonanie udanego zakupu. 

Obecnie Google Analytics pozwala na ustawienie tylko 4 celów (G1, G2, G3, G4) na sieć, więc 
bardzo konieczne jest ich ostrożne wybranie i zdefiniowanie adresu URL strony (stron), które 
chcesz mierzyć. 

Aby skonfigurować cel musisz wejść w sekcję administrowania kontem, a następnie w zakładkę 
cele. 
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Po skonfigurowaniu celu możemy już zobaczyć wyniki celów osiągniętych od tego dnia, w 
którym dokonano konfiguracji. Dlatego bardzo ważne jest, aby ustawić cele, gdy tylko 
aktywujemy sieć. 

Aby uzyskać dostęp do raportu celów, przejdź do menu nawigacyjnego, klikając zakładkę Cele > 
Przegląd. W panelu znajdziesz kalendarz do wyboru przedziału czasowego, który chcesz 
zmierzyć. 

Otworzy się panel z wykresem konwersji (osiągniętych celów) w tym okresie, a na dole 
znajdziesz liczbę konwersji na skonfigurowany cel. Użyj wykresu, aby zidentyfikować trendy 
konwersji dla dowolnego celu, wszystkich konwersji i ich wartości. 

 

Możesz kliknąć na każdy cel, aby rozwinąć informacje o każdym z nich i przeanalizować inne 
wskaźniki. 

Kliknięcie celu otworzy nowy panel z informacjami o celu, wykresem z osiągnięciami celu 
osiągniętego w czasie. 
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Na dole wykresu możesz wybrać skonfigurowane cele z menu rozwijanego i zobaczyć bardziej 
szczegółowe informacje dla każdego celu, takie jak współczynnik konwersji i współczynnik 
porzuceń. Możesz również przeanalizować profil użytkowników, którzy dotarli na adresy URL 
skonfigurowanych witryn internetowych . 
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NOTATKI  

Twoje notatki tutaj 
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