
אמיר שינקמן

תחילת עבודה•
הגדרות חשבון•

google analyticsמבנה חשבון •

הטמעת קוד באתר•

נכס-מנהל מערכת •



שפת הממשק

הסכמה לקבלת עדכונים במייל
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?איך זה עובד

האנליטיקס יודע לעקוב אחר כל פעולה  , בעזרת הטמעת קוד מעקב באתר

.  המתרחשת באתר

:הטמעת קוד באתר

.  יש להירשם למערכת בעזרת חשבון גוגל קיים או הקמת חשבון חדש1.

"חשבון חדש"יש לפתוח 2.



במידה ומדובר באפליקציה  , "אתר"במידה ומדובר באתר למעקב יש ללחוץ על 

".  יישום"סלולארית יש לבחור 



,  יש למלא את פרטי האתר

.  כולל קטגוריה ואזור זמן

.wwwהקפידו להכניס 

אתר= נכס אינטרנט 

ניתן ליצור תחת שם  

המשתמש שלנו מספר רב 

ותחת כל  , של חשבונות

חשבון מספר רב של 

.  אתרים

חלקו את החשבונות  -טיפ 

על פי לקוחות להם אתם 

.  מנהלים את האתר



של כל head–את הקוד יש לשתול ב . לאחר אישור הסכם תנאי שימוש יתקבל קוד להטמעה

האתר

במקרים  , ישנן מערכות ניהול אשר אינן מאפשרות הטמעה של קוד באמצעות הדבקה

.  וורדפרס–דוגמא . כאלה ניתן להשתמש בתוספים

האנליטיקס שיש להטמיע  " מזהה מעקב", במידה ומתקינים אנליטיקס באמצעות תוסף

.  מופיע בקוד שקיבלתם מהמערכת



בכל שלב ניתן לחזור לצפות בקוד ולעשות שינויים  

"מנהל מערכת"נוספים באמצעות מעבר אל 





כאן ניתן לקבוע הגדרות  

בסיסיות כמו תחום עיסוק  

ברירת מחדל  , של האתר

. לתצוגה מפורטת וכדומה

–אנליטיקס בדפי האתר 

כלי זה מציג את התנועה 

.  באתר

-ייחוס קישור משופר 

אופציה זו מאפשרת  

להפריד את המידע המגיע 

מאותו עמוד לאותו עמוד 

דרך קישורים שונים 

לדוגמא באנר עליון וקישור )

(בפוטר

הכלי מוטמע בתוך האנליטיקס או כמסך  –מצב משובץ מול מצב תצוגה מלא 

מלא מחוצה לו



–נהל משתמשים 

ערוך או הסר  , הוסף

.משתמשים

ביצוע  –עריכה

פונקציות ניהוליות  

כמו הוספת  

בניית , חשבונות

.מסננים וכדומה

יצירת נכסים  –שתף

נוספים ושיתופם  

. תחת אותו חשבון

–קרא ונתח 

אפשרות לקורא את 

,  המידע הסטטיסטי

לפלח אותו ולהציג 

.דוחות

:כאן ניתן לקבוע הרשאות משתמש עבור מנהלי האתר ברמות הרשאה שונות



אתעתבכללמצואניתןכאן

.המעקבקוד



גלישה באתר נמדדת  

בברירת מחדל במקסימום  

דקות ומסע פרסום 30של 

.  חודשים6–תקף ל 

גולש שנכנס –המשמעות 

השאיר חלון פתוח  , לאתר

הפעילות  , וחזר אחרי שעה

ל גולש "כנ. שלו לא נספרת

שביצע המרה שנה אחרי 

.שהקליק על מודעה בקמפיין



ישנם אתרים שפנים אלינו גולשים שאנחנו רוצים להתעלם מהם כדי לא לשבש את 

.  הסטטיסטיקות והניתוח

:  לדוגמא

.  מדובר בסאב דומיין ובעל האתר לא רוצה להתייחס למי שמגיע מהדומיין הראשי

.  ביצענו קמפיין באתר צד שלישי שאותו אנו מנתחים בנפרד ולא רוצים לערבב את הנתונים



מערכת האנליטיקס מאפשרת לנו  

לחבר את החשבון לכלים אחרים של  

חשבון , לדוגמא חשבון אדוורדס. גוגל

.ועודDoubleClickמערכת , אדסנס

החלק העליון מציג את הכלים  

ומתחתיו הכלים שעדיין  , המקושרים

.לא קושרו



כאן המקום להגדיר את  

כל הרשתות החברתיות  

בהן יש לאתר פרופיל  

עסקי


