
אמיר שינקמן

שיעור 6 
כל דו"חות "קהל"•



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "מבקרים חדשים לעומת חוזרים" מציג את הנתונים 
עבור גולשים שזוהי גלישתם הראשונה באתר לעומת 

גולשים חוזרים שביקרו באתר בעבר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

זמן שהיה באתרערך המרהדפים / ביקורביקוריםשפה
0.2000:01:03 450,7651.2₪מבקר חדש
0.2000:01:07 2,5002.9₪מבקר חוזר

למי מהאתרים הבאים נתונים אלה טובים ולמי הם בעיתיים:

אתר התשלומים של חברת החשמל •
חברת תעופה•
אתר חדשות•
אפליקציית אנגרי בירד•
אתר מנעולן בירושלים•



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "תדירות ועדכניות" מציג את רמת העניין של הגולש באתר.
מספר הגולשים בחיתוך לפי מספר ביקורים. מספר הגולשים •

שביקרו באתר פעם אחת, פעמיים וכו'. 
מספר הצגות הדף שהגלישות האלה ייצרו.•

טיפ – דו"ח זה מסייע לזהות כמות קריטית של גולשים שמגיעים לאתר ולא חוזרים אליו. 
מומלץ לשלב פילוחים מתקדמים על מנת להבין מיהו הקהל שלא חוזר שוב לאתר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":
מעבר אל "ימים מאז הביקור האחרון" יציג את העדכניות, כלומר 

כמה זמן עבר מאז הגלישה האחרונה של גולשי האתר. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח "מעורבות" מציג את התפלגות הגולשים על פי משך 
הביקור באתר מבחינת ביקורים ומבחינת הצגות הדף שהם 

מייצרים.  



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מעבר ל"עומק הדף" מציג התפלגות ביקורים על פי כמות 
עמודים לצפייה.  



דו"חות בקטגוריית "קהל":

הצגות דףביקוריםימים מאז הביקור האחרון
0450,765457,775
1320,721357,621
2105,198108,197
323,21027,380
4440,924451,376
511,23112,131

כל כמה זמן לדעתכם הוא מעלה מאמר?

אתר מאמרים מוביל מציג את הנתונים הבאים:
דו"ח תדירות ועדכניות >> ימים מאז הביקור האחרון



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג את הנתונים הטכניים של הגלישה, דפדפן, 
רזולוציית מסך וכדומה. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

בחירה בערך שאותו אנו משווים, נותנת מבט עומק:

לדוגמא בחירה בדפדפן 
אקספלורר יציג לנו 

ניתוח של גרסת דפדפן.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מערכת הפעלה 



דו"חות בקטגוריית "קהל":
רזולוציית מסך 



דו"חות בקטגוריית "קהל":
איזה מהדוחות הבאים של מערכת מפעילה שייך לאפליקציית אנדרואיד 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

זמן שהיה באתרערך המרה כוללערך המרהדפים / ביקורביקוריםדפדפן

19,00000:01:03 0.20₪ 450,7653.1₪כרום

17,05200:01:07 0.20₪ 380,5892.9₪אקספלורר

Fire fox28,6853.0₪ 0.20₪ 85900:00:58

בעל אתר למכירת שולחנות קפה מקבל תלונה מלקוח שהוא גולש באקספלורר והאתר לא 
נראה טוב. בעל האתר בוחן את דו"ח הדפדפן ומגלה: 

זמן שהיה באתרערך המרה כוללערך המרהדפים / ביקורביקוריםגרסת דפדפן

10220,5233.1₪ 0.2010,000₪00:01:03

9170,3592.9₪ 0.209,856₪00:01:07

818,6853.0₪ 0.20500₪00:00:58

72506.2₪ 0.20₪ 3,20000:02:36

6101.3₪ 0.20₪ 5200:00:23

בעל אתר בודק ומגלה כי האתר לא נראה טוב בגרסאות אקספלורר 8, 7 ו-6. הוא לוחץ על 
דפדפן אקספלורר ומקבל ניתוח עבור גרסת דפדפן.

במידה ולבעל האתר יש זמן וכסף לתיקון גרסת דפדפן אחת בלבד, במי עליו לבחור



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג את החיבור לרשת של הגולשים. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

אחוז נטישהשיעור המרות ליעדערך המרהדפים / ביקורביקוריםספק שירות

Golan450,7653.1₪ 0.2072.25%33.85%

Rami levi380,5892.9₪ 0.2058.98%36.25%

012278,6853.0₪ 0.2068.43%40.01%

Orange257,9642.8₪ 0.2023.11%35.85%

Bezeq123,9852.9₪ 0.2064.37%38.32%

Hot98,3643.3₪ 0.2059.46%37.96%

בעל אתר שהגדיר "יעד" כצפייה בסרטון באחת מעמודי האתר (יש לו סרטון בכל עמוד) 
רואה את הניתוח הבא: 

מהו הנתון הבעייתי שכדאי לבעל האתר להתמקד בו?

איזה מהפתרונות הבאים יכול לסייע לשיפור המצב:
.1orange לחסום גישה לגולשי
להגדיר לגולשי orange את הסרטונים ברזולוציה נמוכה יותר2.
לערוך את העמוד לגולשי orange  בצורה מזמינה יותר ומעודדת יותר המרות3.
להוסיף לגולשי orange לחצנים נוספים לצפייה בסרטון4.
להגדיר לגולשי orange ערך יעד שונה5.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג חלוקה לגולשים במובייל לעומת מחשבים. 



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה מכשיר גלשו.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה מותג גלשו הגולשים.

מיתוג של ניידים מידע על הנייד



:NOT SET

למונח זה יש משמעות שונה בסוגי הדו"חות השונים. 
בדוחות "קהל" (שפה, טכנולוגיה, מיקום, דפדפן וכדומה) מונח זה מייצג אוסף של 

נתונים שאין להם מובהקות סטטיסטית. המצבור שלהם לעיתים גבוה מאוד ולכן 
מופיע במיקומים גבוהים

דפים / ביקורביקוריםמידע על נייד

Dano I131
Alcatel OT20213

Motorola WX26022.5
samsung e1200m41

 Sony Ericsson
T303

32
Philips X11662



:NOT SET

כדי לנתח את המידע על not set באופן עמוד יותר ניתן לבצע חיתוך של מאפיין נוסף. 
כך נוכל לקבל אינדיקציה על המידע הזה

זהו שדה אוטוקומפליט. 
ניתן להקליד או לחפש



:NOT SET



:NOT SET

ניתן לנצל כלי זה גם לניתוח מעמיק יותר לנתונים שכן מתקבלים. לדוגמא 
לשלב בדו"ח "דפדפן" את נתוני "דגם של מכשיר נייד"



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזה בורר משתמשים 
במכשיר.



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מציג מתוך הגלישה הסלולארית, באיזו מערכת הפעלה גלשו



דו"חות בקטגוריית "קהל":

מפתח אפליקציות לאייפד מנתח אפקטיביות של קמפיין ממומן בגוגל Adwords ולכן 
ייצר פרופיל חדש הכולל רק כניסות מהקמפיין. 

ניתוח הפרופיל מגלה את הדו"ח הבא:

% ביקורים ביקוריםמיתוג של ניידים
חדשים

שיעור יציאה 
מדף כניסה

משך ביקור ממוצעדפים /ביקור

Apple(61.65%)250,35374.29%36.08%2.7500:05:53

Samsung(27.84%)113,04071.07%100%100:00:00

(not set)(2.72%)11,05078.71%74.44%1.3200:00:21

SonyEricsson(1.58%)6,40075.97%100%100:00:00

Google(1.54%)6,25771.60%100%100:00:00

שיעור יציאה מדף כניסה1.

משך ביקור ממוצע2.

דפים לביקור3.

% ביקורים חדשים4.

ביקורים5.

מיתוג של ניידים6.

איזה מהנתונים מצביע על בעייתיות:



דו"חות בקטגוריית "קהל":
% ביקורים ביקוריםמיתוג של ניידים

חדשים
שיעור יציאה 

מדף כניסה
משך ביקור ממוצעדפים /ביקור

Apple(61.65%)250,35374.29%36.08%2.7500:05:53

Samsung(27.84%)113,04071.07%100%100:00:00

(not set)(2.72%)11,05078.71%74.44%1.3200:00:21

SonyEricsson(1.58%)6,40075.97%100%100:00:00

Google(1.54%)6,25771.60%100%100:00:00

ג. מהו NOT SET  ומדוע הנתונים שלו שונים?

ד. איזה מאפיין משני כדאי לבדוק כדי לבדוק את הרגלי הגלישה במשחק:

מערכת הפעלה1.

דפדפן2.

בורר קלט לנייד3.

מידע על נייד4.
 

ב. מה צריך לעשות כדי לשפר את נתוני הקמפיין?
Ipad לסנן את כל הגולשים שאינם מגיעים מ

IOS
safari

 מסך מגע
Ipad



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דו"ח זה מאפשר לבנות דו"ח מותאם אישי 

תחילה יש 
להגדיר את 
המשתנים 

בהם אנו 
מעוניינים



שם הדו"ח – ניתן לשינוי

רשימת 
הקריטריונים 

לניתוח

הנתון עבורו יוצגו הנתונים, והנתון 
שנגיע אליו אם נקליק

נתונים שאנו לא רוצים שיספרו, לדוגמא גולשים מחו"ל, גולשים ממובייל וכדומה

עבור איזה פרופיל אנו רוצים להתייחס (כניסות מקמפיין ממומן, כניסות לסאב דומיין)

סוג תצוגה



סייר – טבלה המאפשרת היררכיית נתונים. 



טבלה אופקית – טבלה יחידה המציגה את כל הנתונים. 



הצגה על גבי מפה– מתאים לדוחות גיאוגרפים. 



מרכז נתונים שונים שונים לתתי דו"חות. 
אפשר להגדיר דו"ח אחד ואפשר ליצור מספר תתי דו"חות.

לדוגמא:

שם קבוצת ערכים: "סיכום כללי" יציג את הערכים של המאפיינים הבאים:

ביקורים
% ביקורים חדשים

% נטישה 

שם קבוצת ערכים: "מסחר אלקטרוני" יציג את הערכים של המאפיינים הבאים:

ערך יעד
ערך כולל ליעד

שיעור הגעה ליעד



עבור דו"חות מסוג "סייר" הקלקה על נתון מסויים יפתח ניתוח עומק עבורו. 
"הסתעפויות מימדים יקבעו מיהו תת המאפיין שיפתח. 

לדוגמא:

"יבשת"•
"מדינה"•

"עיר"•



מסננים

סינון חלק מהמידע מתוך הניתוח. 

לדוגמא: 
אל תכלול  - עיר – מדויקת – נתניה1.
כלול – דפדפן – ביטוי רגיל - 26.



תצוגות מפורטות

קובע אם הדו"ח המותאם יופיע בכל 
הפרופילים בחשבון או רק עבור 

פרופילים ספציפיים

לבסוף, יש לשמור





בכל עת תחת "דו"חות מותאמים אישית" ניתן לראות את הדו"חות 

לערוך •
להעתיק•
לשתף•
למחוק•



דו"חות בקטגוריית "קהל":
מומלץ לנתח דו"ח זה באנגלית



דו"חות בקטגוריית "קהל":

אזור זה מבצע פילוח של גולשים לפי הקריטריון שנבחר

כל קובייה מציגה ערך שונה של הקריטריון שנבחר ואת 
כמות הביקורים לערך זה



דו"חות בקטגוריית "קהל":

דף נחיתה – מייצג את העמוד הראשון אותו 
פגשו הגולשים כשנכנסו לאתר. 

עמוד זה מייוצג תמיד ע"י הURL שמופיע 
לאחר כתובת הדומיין. 

לדוגמא:
www.xxx.co.il/page1

page1/ :ייוצג

עמוד הבית ייוצג ע"י /  בלבד.

בכותרת נראה את מספר הביקורים סה"כ 
ואת מספר הפעמים שגולשים נטשו את 

האתר מעמוד הכניסה. 

כל קוביה ירוקה מציינת את העמוד הראשון 
שאליו נכנס הגולש ומספר הכניסות שהיו 

לעמוד זה כעמוד נחיתה. הגרף מראה את 
כמות הביקורים מהערך הקודם. 

http://www.xxx.co.il/page1
http://www.xxx.co.il/page1


דו"חות בקטגוריית "קהל":

לחיצה על הפס האדום תספק לנו מידע על 
מספר הגולשים שביצעו נטישה ( = באונס 

רייט)



דו"חות בקטגוריית "קהל":

בדו"ח זה נוכל לראות את 
כל תהליכי הגלישה 

באתר . 

שאלה:
מהו אחוז הנטישה 

באתר?

תשובה:
28 מתוך 34, כלומר 

82% באונס רייט. 
רק נטישות מעמוד 

הבית נספרות 
כנטישה.



תרגיל

בדו"ח זה נוכל לראות את 
כל תהליכי הגלישה 

באתר . 

שאלה:
מהו אחוז הנטישה 

באתר?



תרגיל

דף 
הבית

חיפוש
תוצאות 
חיפוש

חיפוש
תוצאות 
חיפוש

חיפוש תוצאות 
חיפוש

500 ביקורים, 
67 נטישות

עמוד 
אודות

400 ביקורים, 
17 נטישות

370 ביקורים, 
14 נטישות

250 ביקורים, 
17 נטישות

220 ביקורים, 
10 נטישות

170 ביקורים, 
18 נטישות

120 ביקורים, 
18 נטישות

עמוד 
אודות

עמוד 
אודות

עמוד 
אודות

דף 
הבית

סל 
קניות

דף 
הבית

מה הבעיה באתר?

קשה למצוא את המוצר המתאים.

מה הפתרון?

לבחון שוב את שמות המוצרים
לבדוק שהמוצרים עולים בחיפושים שונים

במידה וכל הקריטריונים שנבדקו תקינים, ייתכן 
הרגל גלישה של השוואה בין מוצרים. במצב כזה 

מומלץ להוסיף כלים תומכי החלטה כמו 
"הפופולאריים", גולשים שצפו במוצר זה מתעניינים 

גם ב.."



תרגיל

צרו 2 דו"חות מותאמים אישית לבחירתכם. 1.

בידקו מהי רזולוציית המסך הפופולארית ביותר 2.
לגולשים באתרכם.

בידקו האם יש כניסות נייד / טאבלט לאתרכם. 3.



תרגול סיכום

מנחם הקים אתר מכירות למזון בעלי חיים. 
מטרת האתר להשיג כמה שיותר רכישות און ליין למוצרים. 

איזה מהמדדים הבאים יסייעו לו לקבוע את הצלחת / כשלון האתר. 

ביקורים1.

עמודים ייחודיים2.

שיעור המרות ליעד3.

אחוז נטישה4.

דפים / ביקור5.

ערך יעד6.



תרגול סיכום

צילה עוסקת בתחום ציוד מכני הנדסי כבד ומעוניינת למכור דגם חדש של 
מחרשה. 

איזה מהפעולות הבאים, סביר להניח שהיא תגדיר באתר כ"יעד"

כתיבת חוות דעת על המחרשה החדשה1.

צפייה בסרטון המדגים את יכולות המחרשה2.

זמן שהיה באתר של מעל דקה3.

אחוז נטישה של 30% ומטה4.

אחוז הביקורים החוזרים הוא מעל 550%.

מילוי פרטים והרשמה לניוזלטר6.

מילוי פרטים בטופס הזמנה7.

שיתוף העמוד ברשתות חברתיות8.



תרגול סיכום
ישראלה מנהלת בלוג בישול פופולארי ורוצה להקים אפליקציית סלולר עם 
כל המתכונים. באיזה דו"ח היא תשתמש כדי לבחור לאיזה טלפון להקים 

את האפליקציה.

נייד >> סקירה כללית1.

התנהגות >> תדירות ועדכניות2.

נייד >> מכשירים3.

טכנולוגיה >> דפדפן ומערכת הפעלה4.



תרגול סיכום

דו"ח התנהגות >> תדירות ועדכניות, מראה את הנתון הבא:

איזה מהאמירות נכונות בוודאות

רב הגולשים חוזרים  לאתר אחת ל 8-14 ימים•
לאתר זה היו סה"כ 34 ביקורים, 3 מהם הם ביקורים חוזרים•
לאתר היה ביקור אחד וכלל עמוד נצפה אחת בטווח הגילאים 8-14•
אחוז הביקורים החוזרים באתר זה גדול מ-50%•
גולש אחד בלבד חזר לאתר לאחר 8-14 ימים מאז הביקור האחרון שלו.•
אתר זה מציג 1 דפים/ביקור•



תרגול סיכום

מהו באונס רייט

מספר הגולשים שנטשו את האתר1.

מספר הגולשים שנטשו את האתר מעמוד הבית2.

אחוז הגולשים שצפו בעמוד הבית בלבד3.

שיעור הביקורים שצפו בעמוד אחד בלבד4.

שיעור המבקרים הייחודיים שנטשו את האתר לאחר צפייה בעמוד אחד 5.
בלבד.



אמיר שינקמן

שיעור 7
סוגי תצוגת נתונים•
דו"חות רכישה•
מקורות תנועה•
•Google url builder



סוג תצוגה, נתונים:



סוג תצוגה, אחוז:



סוג תצוגה, ביצועים:



סוג תצוגה, השוואה:



דו"חות רכישה:

דו"חות רכישה מציגה לנו את מחזור הרכישה של הגולשים 
באתר. מאיפה הגיעו לאתר, אופן הגלישה שלהם וביצוע המרות.

כמה המירובאונס רייטמאיפה הגיעו לאתר



דו"חות רכישה:

תנועת חיפוש – כניסה מחיפושים אורגניים במנועי חיפוש גוגל, 
בינג, Ask  ואחרים. 

תנועת הפניה (referral)– כניסה דרך לינק מאתר אחר. 

תנועה ישירה – כניסה מחיפוש ישיר לדפדפן www.xxx.com או 
ממועדפים והיסטוריה

חיפוש ממומן– כניסה מחיפושים ממומנים במנועי חיפוש גוגל, בינג, 
Ask  ואחרים

רשתות חברתיות – כניסה מגוגל+, טוויטר, פייסבוק וכדומה 

 ,Adwords – מסעות פרסום – כניסה ממסעות פרסום מקוונים
פייסבוק, באנרים וכדומה

אחר



דו"חות רכישה >> ערוצים:

מספק לנו ניתוח כללי עבור כל ערוצי הכניסה לאתר. 



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה:

הגדירו עבור כל כניסה, איזה ערוץ יקבל את הייחוס עבורה



דו"חות רכישה >> כל התנועה>> ערוצים:

מספק לנו ניתוח עמוק יותר של מקורות התנועה. 



דו"חות רכישה >> כל התנועה>> מקור / אמצעי הגעה לאתר:
שילוב של מאפיין משני יספק ניתוח טוב יותר. 

שילוב של מאפיין משני "דף נחיתה" גם יציג מאיזה עמוד הגולש יצא ולאיזה עמוד 
באתרנו הוא הגיע.



דו"חות רכישה >> כל התנועה:

בעל אתר של סוכנות נסיעות מפרסם באתר תיירות בשם flight קמפיין באנרים לאתר 
שלו. נתוני הקמפיין מוצגים להלן:

שיעור יציאה ביקוריםדף נחיתהמקור / אמצעי הגעה לאתר
מדף כניסה

ערך כולל 
ליעד

Google/organicparis/259,42593.68% ₪ 1,008

flight/cpclondon/249,68532.18% ₪ 850

Google/cpcparis/228,15387.58% ₪ 968

Google/organicamsterdam/198,53634.68% ₪ 120,523

Google/cpcamsterdam/176,35933.78% ₪ 160,586

Google/organicbangkok/169,58233.69%₪ 117,369

Facebook.com/referralparis/168,85289.62%₪ 531

flight/cpcparis/129,75389.68% ₪ 685

flight/cpcamsterdam/119,36933.68% ₪ 198,520

Facebook.com/referrallondon/100,36933.68% ₪ 230

flight/cpcberlin/5029.68%₪ 20

א. האם קיימת בעייתיות באתר? אם כן איפה
ב. מה מומלץ למנהל האתר לעשות על מנת לשפר את תוצאות ההשקעה שלו 

בקמפיין

לסגור

לתקן
להשקיע



דו"חות רכישה >> הפניות:
דו"ח זה מציג את הכניסות לאתר שהגיעו כהפניה מאתר אחר. מוצגים כאן 

הדומיינים וה- URLים של העמודים המפנים. 

מאפשר לגלות תנועה שלא הכרנו, מסייע לבחון את העוצמה של קישור אלינו 
מאתר אחר, ומסייע לבחון את אופי הגלישה לפי חיתוך של אתר המקור. 



דו"חות רכישה >> מסעות פרסום

דו"ח זה מציג כניסות ממסעות פרסום.   

ניתן למיין את הניתוחים על פי אותם הגדרות שביצענו ב   
.Google Url Builde

בעזרת שימוש ב"מאפיין משני" ניתן לבצע סינון עמוק יותר



ADWORDS << דו"חות רכישה

Adwords מציג מספר דו"חות לניתוח קמפיינים ממומנים במערכת

חשבונות- מציג את חשבונות האדוורדס המקושרים•
מסעות פרסום – בדומה לדו"ח הקודם מציג מידע אודות מסעות פרסום •

ספציפיים.
מיפוי עצים – •
התאמות הצעות מחיר – מנתח את המידע עבור התאמות מחיר שנעשו •

באדוורדס עבור מכשירים שונים, שעות ביום והגדרות מיקום
מילת מפתח ב-AdWords  - ניתוח מילות המפתח מהן הגיעו לאתר•
שאילתות חיפוש תואמות ניתוח מילות המפתח אשר מהן נגזרו המילים •

שהובילו לאתר
שעה יום – ניתוח כל שעות היממה•
כתובות אתרי יעד – ניתוח עמודי הנחיתה אליהן הגיעו מהקמפיין•
מיקודים לרשת המדיה – ניתוח קמפיין רשת המדיה•
מסעות פרסום בוידאו – ניתוח קמפיינים מסוג וידאו•
מסעות פרסום של קניות – ניתוח קמפיינים מסוג קניות•



ADWORDS << דו"חות רכישה

שם מסע הפרסום ב 
Google AdWords



דו"חות רכישה >> אופטימיזציה של מנועי חיפוש:

.Google WebMasterTools דו"ח זה מציג מידע מתוך

שאילתות – דו"ח המספק מידע עבור מילות המפתח של 
האתר – כמות הופעות, הקלקות, שיעור הקלקה וכדומה. 

דפי נחיתה – הדפים הכי נצפים, הכי מקושרים וכדומה. 

סיכום גיאוגרפי – מיקומם של הגולשים באתר.



דו"חות רכישה >> רשתות חברתיות 

הפניות רשת– מציג את הרשתות החברתיות המקוריות שמהן הגיעו •
הגולשים

פעילות רכזת נתונים – מנתח את המידע עבור שיתוף מידע ברשתות •
חברתיות

דפי נחיתה- ניתוח עמודי הנחיתה אליהן הגיעו מרשתות חברתיות•
מעקבי קישורים – מראה אילו אתרים מקשרים לאתר, ובאיזה •

הקשר. נתונים אלה יכולים לעזור לך לשכפל תוכן מוצלח וליצור קשרים 
עם משתמשים שמקשרים אל האתר שלך לעתים קרובות

המרות– מציג את המספר הכולל של ההמרות ואת הערך הכספי של •
ההמרות שהתרחשו כתוצאה מהפניות מכל אחת מהרשתות

יישומי פלאגין – פלאגין הם תוספים. דוח זה מנתח את כמויות •
הלייקים, +1 וכדומה שכל תוכן מקבל.

זרימת משתמשים – מראה את הנתיבים הראשוניים שבהם עברו •
האורחים מרשתות חברתיות בתוך האתר שלך.


