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Wstęp

Każdego właściciela,  nawet niedużej  witryny internetowej,  interesują 
informacje dotyczące użytkowników odwiedzających jego strony. Przeciętny 
właściciel witryny chciałby wiedzieć miedzy innymi ilu użytkowników ma jego 
strona i w jaki sposób dowiedzieli się o niej, co ich najbardziej zainteresowało 
w  serwisie,  itp.  Obiektem zainteresowania  są  również  kanały  zdobywania 
użytkowników  dających  stronie  największe  korzyści.  Informacje  takie 
pozwalają  bowiem  na  ocenę  czy  oferta  w  serwisie  została  odpowiednio 
skonstruowana.  Umożliwiają  również  stwierdzenie,  skąd  trafiają  na  stronę 
wartościowi  użytkownicy,  zainteresowani  oferowanymi  produktami, 
usługami, itp. oraz ile czasu spędzają na stronie

W sieci jest wiele narzędzi, które pozwalają na oglądanie statystyk z 
własnej strony internetowej. Jednak mało który system daje tyle możliwości, 
co  Google  Analytics,  darmowy program firmy Gogle,  za  pomocą,  którego 
można badać używalność witryny internetowej. Google Analytics jest jednym 
z wiodących narzędzi do analizy ruchu w serwisach internetowych. Po prostej 
konfiguracji  daje  dostęp  do  olbrzymiej  ilości  informacji  dotyczących 
wszystkich  aspektów  ruchu  internetowego. Google  Analytics  przede 
wszystkim  pozwala  na  dostarczanie  dwóch  rodzajów  informacji:  o 
użytkownikach strony, jak i źródłach odwiedzin. Niniejszy dokument powstał, 
aby w przejrzystej  formie  przedstawić  możliwości  i  sposoby korzystania  z 
Google Analytics.



1. Czym jest Google Analytics

Google Analytics to narzędzie analityki internetowej, pokazujące w jaki 
sposób użytkownicy odnajdują witrynę, jakie działania w niej podejmują, a 
także w którym momencie stają się klientami.

Rysunek 1: Logo Google Analytics

Google  Analytics  umożliwia  zwiększenie  skuteczności  działań 
internetowych,  oferując  narzędzia  do  przeprowadzania  analiz  dla 
reklamodawców, wydawców i właścicieli witryn. Aby rozpocząć korzystanie z 
usługi,  wystarczy  założyć  konto  Google,  a  następnie  skopiować  i  wkleić 
wygenerowany kod JavaScript do źródła strony.

1.1. Możliwości Google Analytics

1.1.1. ROI1 z reklam

Google Analytics można połączyć z narzędziem Google AdWords, aby 
automatycznie generować raporty  pokazujące skuteczność poszczególnych 
kampanii reklamowych, grup reklam i słów kluczowych.

Google Analytics połączone z  Google AdWords daje możliwość:

• śledzenia sprzedaży i współczynników konwersji,

• pomiaru realizacji celów według zdefiniowanych kryteriów,

• śledzenia kampanii e-mail, reklam banerowych, reklam offline,

• optymalizacji wydajności systemu AdWords,

• identyfikowania najlepszych źródeł przychodów.

1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe

Śledzenie  witryny  odbywa  się  na  wielu  płaszczyznach  i  dotyczy 
zróżnicowanych aspektów. Google Analytics umożliwia:

• śledzenie witryn i aplikacji mobilnych,

1 zwrot z inwestycji (ang. return on investment)



• śledzenie aplikacji Flash, wideo i sieci społecznościowej,

• zbieranie danych z wewnętrznej wyszukiwarki w witrynie,

• testy porównawcze z anonimowymi danymi serwisów konkurencyjnych.

1.1.3. Raportowanie

Główną  funkcjonalnością  Google  Analytics  są  raporty  ułatwiające 
projektowanie  skutecznych  stron  docelowych,  dobranie  do  nich 
odpowiednich  słów  kluczowych  i  reklam.  Raporty  z  zaawansowaną 
segmentacją umożliwiają wizualizację i analizę danych według wielu różnych 
czynników.  Uzyskane  wskazówki  mogą  służyć  uproszczeniu  procesów 
prowadzących  do  konwersji  poprzez  usunięcie  elementów  najczęściej 
powodujących porzucenie ścieżki konwersji.

Raporty Google Analytics to między innymi:

• zaawansowana segmentacja,

• raporty niestandardowe, definiowane przez użytkownika,

• zaawansowane analizy i wizualizacja danych,

• eksport danych w różnych formatach,

• interfejs API i platforma programistyczna.

1.1.4. Udostępnianie i komunikacja

Google  Analytics  umożliwia  wysyłanie  spersonalizowanych 
powiadomień e-mail oraz eksport danych w różnych formatach. Profil witryny 
może mieć wielu użytkowników, dzięki czemu ułatwione jest udostępnianie 
danych.

1.1.5. Wizualizacja danych

Google Analytics wraz z dużą ilością zbieranych informacji  dostarcza 
ich  czytelną  wizualizację.  Narzędzie  do  generowania  wykresów  ułatwia 
analizę trendów i porównywanie określonych przedziałów czasowych.

Rysunek 2: Wykres liniowy z podpowiedziami



Wyniki  są  dostępne  również  w  postaci  zwięzłych  podsumowań. 
Interaktywne mapy pokazują ruch w witrynie według kontynentów, krajów, 
województw i miejscowości.

Rysunek 3: Mapa pokazująca nasilenie ruchu z podziałem na kraje

Nakładka  witryny  umożliwia  intuicyjne  identyfikowanie  wpływu 
elementów  nawigacyjnych  na  skuteczność  witryny  poprzez  wyświetlanie 
kliknięć  i  konwersji  dla  poszczególnych jej odnośników.  Funkcjonalność  ta 
pokazuje  mapę  kliknięć  użytkownika,  czyli  linki,  które  zostały  przez 
użytkownika  zauważone  i  kliknięte. Informacje  te  pomagają właścicielowi 
strony  sprawdzić czy układ  linków  na  stronie  jest  zrozumiały  dla 
użytkowników,  jak  również to, które  z  elementów  strony są dla  nich 
szczególnie ważne.



2. Przewodnik krok po kroku

2.1. Zakładanie konta Google Analytics

Aby korzystać z narzędzia Google Analytics, należy założyć darmowe 
konto.  Umożliwi  to wygenerowanie  unikalnego identyfikatora  wstawianego 
następnie  w  źródle  strony.  Google  udostępnia  informacje  o  ruchu  tylko 
właścicielom witryn i osobom, które zostały przez nich upoważnione.

W  celu  rozpoczęcia  pracy  z  narzędziem  należy  przejść  do  witryny 
Google Analytics2.

Rysunek 4: Strona główna Google Analytics

Do rejestracji  konta  Google  Analytics  wymagane jest  konto Google. 
Procedura jego zakładania opisana została poniżej.  W przypadku posiadania 
już konta Google, należy przejść do następnego punktu (2.1.2.) opisującego 
rejestrację konta w usłudze Google Analytics.

2.1.1. Zakładanie konta Google

Aby założyć nowe konto Google, należy postępować zgodnie z opisaną 
poniżej procedurą:

1. Na  początku  należy  przejść  na  stronę: 
http://www.google.com/intl/pl/analytics/sign_up.html i  kliknąć  znajdujący 

2 www.google.pl/analytics

http://www.google.pl/analytics
http://www.google.com/intl/pl/analytics/sign_up.html


się na  niej  odnośnik Zarejestruj  się  teraz,  aby  rozpocząć  procedurę 
zakładania konta Google.

Rysunek 5: Rejestracja nowego konta Google

2. Na  stronie  pojawi  się  formularz,  do  którego  należy  wprowadzić 
informacje potrzebne do założenia konta Google:

• adres e-mail, który będzie używany do logowania na konto Google,

Rysunek 6: Pole adresu e-mail

• hasło długości co najmniej 8 znaków,

Rysunek 7: Pole hasła do konta

• powtórzenie podanego hasła,

Rysunek 8: Pole weryfikacji poprawności hasła

• informację, czy  użytkownik  ma  być automatycznie  logowany  po 
uruchomieniu narzędzia,

Rysunek 9: Pole wyboru automatycznego logowania

• informację, czy usługa Historia Online3 ma być włączona,

Rysunek 10: Pole wyboru instalacji Historii Online

• lokalizację geograficzną.

3 Historia Online służy m.in. do generowania spersonalizowanych wyników wyszukiwania. Nie 
należy włączać usługi, jeżeli wyniki wyszukiwania Google są wykorzystywane do sprawdzania 
pozycji stron internetowych.



Rysunek 11: Lista lokalizacji geograficznych

3. Następnie  należy  przepisać  znaki  z  obrazka zabezpieczającego 
(Rysunek 12) oraz zapoznać się z zasadami korzystania z usług Google 
(Rysunek 13).

Rysunek 12: Weryfikacja obrazkowa

Rysunek 13: Zasady korzystania z usługi Google

4. Gdy  wszystkie  dane  zostaną  wprowadzone,  należy  sprawdzić  ich 
poprawność. Następnie można założyć  konto Google klikając przycisk 
Akceptuję. Stwórz moje konto. 

Rysunek 14: Przycisk zakładający konto Google

5. Zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o utworzeniu konta.



Rysunek 15: Potwierdzenie utworzenia konta

6. Podany adres  e-mail  powinien  zostać  zweryfikowany.  W  tym  celu 
należy odczytać wiadomość od Google i kliknąć umieszczony w niej link 
weryfikacyjny.

Rysunek 16: Weryfikacja adresu e-mail

7. Zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o weryfikacji adresu 
e-mail.

Rysunek 17: Potwierdzenie weryfikacji adresu e-mail

2.1.2. Rejestracja w Google Analytics

Gdy  konto  Google  zostanie  poprawnie  utworzone  lub  użytkownik 
posiada już konto Google, można przejść do rejestracji w Google Analytics. W 
tym celu należy postępować zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą:

1. W  pierwszej  kolejności  należy  przejść  ponownie  na  stronę  główną 
Google Analytics, a następnie kliknąć przycisk Otwórz Analytics

Rysunek 18: Otwieranie narzędzia Google Analytics



2. Jeżeli  nie  nastąpiło automatycnze zalogowanie,  należy zalogować się 
korzystając z danych dostępowych konta Google.

Rysunek 19: Logowanie do konta Google

3. Po  zalogowaniu  następuje przekierowanie na  stronę  powitalną 
narzędzia. Aby zacząć korzystać z usługi Google Analytics należy się w 
niej dodatkowo zarejestrować.

Rysunek 20: Strona powitalna po zalogowaniu

4. Aby  zarejestrować  się  w  Google  Analytics  należy  kliknąć przycisk 
Zarejestruj się.

Rysunek 21: Rejestracja w Google Analytics

5. Następnie  należy  podać  wymagane  informacje  ogólne.  W  tym  celu 
należy:

• wybrać protokół witryny (HTTP lub HTTPS),

• podać adres URL witryny,

• podać nazwę konta, które będzie wyświetlane w raportach,

• wybrać państwo.



Rysunek 22: Rejestracja w Google Analytics - informacje ogólne

Gdy  wszystkie  dane  zostaną  podane,  można  przejść do  kolejnego 
etapu rejestracji klikając przycisk Kontynuuj.

6. W kolejnym kroku należy podać dane kontaktowe użytkownika usługi:

• nazwisko i imię użytkownika,

• kraj zamieszkania.

Rysunek 23: Rejestracja w Google Analytics - dane kontaktowe

7. Wymagana  jest  również  akceptacja umowy użytkownika  Google 
Analytics. W tym celu należy:

• zapoznać się z warunkami korzystania z usługi,

• potwierdzić  akceptację warunków umowy zaznaczając pole wyboru 
Tak, akceptuję powyższe warunki umowy.



Rysunek 24: Regulamin usługi Google Analytics

8. Opcjonalnie można, klikając link  Edytuj ustawienia i przejść do edycji dodatkowych 
ustawień udostępniania danych innym usługom. 

Rysunek 25: Dodatkowe ustawienia udostępniania danych

• W  tym  celu  należy  edytować ustawienia  udostępniania  danych 
(można udostępniać  dane  innym  produktom  Google,  anonimowo 
produktom Google i innym lub w ogóle ich nie udostępniać)

Rysunek 26: Ustawienia udostępniania danych

9. Na zakończenie, aby utworzyć konto Google Analytics, należy kliknąć 
przycisk Utwórz nowe konto.

Rysunek 27: Tworzenie nowego konta



2.2. Instalacja usługi w witrynie

Aby zacząć śledzić informacje konkretnej witryny należy skonfigurować 
narzędzie  oraz  witrynę.  Potrzebne  informacje  zostaną  wyświetlone 
bezpośrednio po utworzeniu konta Google Analytics. Konfiguracja dostępna 
jest  w 3 wariantach:  standardowym,  zaawansowanym i  niestandardowym. 
Dla osób początkujących zalecana jest konfiguracja w trybie standardowym.

Rysunek 28: Warianty konfiguracji

Aby  przeprowadzić  konfiguracje  należy  postępować  zgodnie  z 
przedstawioną poniżej procedurą:

1. Na początku należy określić rodzaj śledzonej witryny.

Rysunek 29: Określenie rodzaju śledzonej witryny

• W tym celu należy wybrać jeden z dostępnych rodzaów domen:

 pojedyncza domena (np. example.com),

 jedna domena z wieloma subdomenami (np. www.example.com, 
store.example.com, apps.example.com),

 wiele domen najwyższego poziomu (np. example.jp, example.lt, 
example.fm),

 witryna  stworzona  dla  komórek  –  w  tym  przypadku  trzeba 
dodatkowo wybrać język programistyczny w jakim strona została 
napisana.

Rysunek 30: Wybór technologii witryny stworzonej dla komórek



2. W przypadku korzystania z ustawień zaawansowanych, należy wybrać 
dodatkowe opcje.

• Należy określić, czy kampanie reklamowe online dostawców innych 
niż Google maja być śledzone.

Rysunek 31: Opcja śledzenia kampanii reklamowych innych dostawców

• Można określić niestandardowe tagi kampanii reklamowej.

Rysunek 32: Formularz określania niestandardowych tagów kampanii reklamowych

• Natomiast  kliknięcie  linku  Ustaw  jako  domyślne spowoduje 
wstawienie tagów używanych domyślnie przez Google Analytics.

Rysunek 33: Formularz wypełniony tagami domyślnymi

• Należy  wskazać czy  obecnie  w  witrynie wykorzystywane  jest 
oprogramowanie Urchin.

Rysunek 34: Pole określające czy w witrynie stosowane jest oprogramowanie Urchin

• Należy  również  określić,  czy  treść  śledzonej  witryny  jest 
generowana dynamicznie.



Rysunek 35: Pole określające czy ma być śledzona treść dynamiczna

• Dodatkowo należy określić, czy śledzone strony zostały napisane w 
języku PHP.

Rysunek 36: Pole określające czy śledzone mają być strony napisane w PHP

3. W kolejnym kroku wygenerowany kod powinien zostać umieszczony na 
każdej  podstronie,  która  ma  być  śledzona.  Kod  ten  należy  wstawić 
bezpośrednio przed  znacznikiem zamykającym  </head>.  W zależności 
od technologii użytej przy budowaniu witryny można umieścić kod we 
właściwym  szablonie  lub  w  oddzielnym  pliku  PHP,  który  następnie 
będzie załączany do plików podstron.

Rysunek 37: Kod JS do umieszczenia na śledzonych stronach

• W przypadku  witryn  dla  komórek wygenerowany  kod  należy 
umieścić przed znacznikiem otwierającym <html> a jego drugą cześć 
tuż przed znacznikiem zamykającym </body>.



Rysunek 38: Kod do wklejenia w witrynie dla komórek

4. Następnie, w zależności od wybranych opcji, powinny zostać wykonane 
wskazane czynności dodatkowe.

Rysunek 39: Wskazówki dotyczące dodatkowych czynności, które powinny zostać 
wykonane

• Jeżeli  mają  być  dodatkowo  śledzone kampanie  zewnętrznych 
dostawców,  można  skorzystać  z  narzędzia  do  generowania 
otagowanych adresów URL4.

Rysunek 40: Wskazówka dotycząca tagowania kampanii reklamowych

• Jeżeli  wykorzystywane  jest  oprogramowanie Urchin,  to  przy 
przejściu na Google Analytics należy usunąć wszystkie odwołania do 
pliku __utm.js.

4 Narzędzie do tagowania kampanii reklamowych: 
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=pl_PL&answer=55578&utm_id=ad

http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=pl_PL&answer=55578&utm_id=ad


Rysunek 41: Wskazówka odnosząca się do oprogramowania Urchin

• W przypadku  witryn  dla  komórek  oprócz  wklejenia  kodu  należy 
dodatkowo skopiować  odpowiedni  plik  (ga.php,  ga.pl,  ga,jsp lub 
ga.aspx) do katalogu głównego serwera.

Rysunek 42: Plik do pobrania dla witryn na telefony komórkowe

5. W  przypadku wyboru  konfiguracji w trybie  niestandardowym, można 
ręcznie edytować wygenerowany kod.

Rysunek 43: Widok edycji niestandardowej

6. Wygenerowany  kod  wraz  z  instrukcją  można  również  przesłać 
bezpośrednio z narzędzia Google Analytics, na wskazany adres e-mail, 
np. do osoby odpowiedzialnej za aktualizację witryny.

Rysunek 44: Formularz przesyłania kodu na adres e-mail



7. Aby zakończyć i  zapisać  ustawienia  należy kliknąć  przycisk  Zapisz i 
zamknij.

Rysunek 45: Przycisk finalizujący rejestrację

8. Śledzenie witryny powinno zostać pomyślnie dodane do konta Google 
Analytics.

2.3. Zarządzanie kontami i profilami

Profil to zestaw reguł i ustawień definiujących wyświetlane raporty. Są 
to m.in. ustawienia celu i filtrowania, wartości strony domyślnej i adresu URL 
witryny oraz poziomy dostępu użytkowników. Zazwyczaj dla każdej domeny 
tworzony jest jeden profil, jednakże można również utworzyć zduplikowane 
profile  używające  tego  samego  kodu  śledzenia  (czyli  zbierające  te  same 
dane), ale mające różne ustawienia. W wyniku takiego działania   powstaje 
profil,  dla którego z tych samych danych źródłowych generowane są inne 
dane  raportu.  Konto  jest  zaś  zbiorem  profili. Niektóre  ustawienia  Google 
Analytics dotyczą całego konta, a inne tylko profilu.

Ustawienia konfigurowane na poziomie profilu to:

• dostępne kategorie i panele raportów,

• waluta,

• wykluczenia parametrów zapytania do adresu URL,

• cele i zdefiniowane ścieżki,

• filtry,

• poziom dostępu użytkownika,

• importowanie  danych  kosztów  AdWords  (powiązanie  z  kontem 
AdWords wykonuje się na poziomie konta).

Ustawienia dotyczące konta jako całości:

• dostęp  administracyjny  (administratorzy  konta  mają  dostęp  do 
wszystkich raportów i profili na koncie),

• ustawienie powiązania z kontem AdWords.



Z jednym kontem Google można powiązać kilka kont Analytics. Lista 
takich kont widoczna jest na stronie Przegląd: wszystkie konta5.

Rysunek 46: Lista kont w panelu Google Analytics

Lista  kont  pokazuje  podsumowanie  najważniejszych  wskaźników, 
takich jak liczba odwiedzin, współczynnik odrzuceń, realizacja celów. Możliwe 
jest  sortowanie  tabeli  według  każdej  kolumny.  Nazwy  kont  na  liście  są 
odnośnikami do sekcji profili witryn internetowych w ramach danego konta. 
Przycisk + Dodaj nowe konto umożliwia utworzenie kolejnego konta Google 
Analytics.

Konto  Google  Analytics  może  zawierać  w  sobie  wiele  profili  witryn 
internetowych.  Ich  lista  jest  dostępna  po  przejściu  do  strony  głównej 
wybranego konta.

Rysunek 47: Lista profili w ramach jednego z kont Google Analytics

Tabela  zawiera  najważniejsze  dane  pochodzące  z  profili  witryn. 
Szczegółowe  dane  profilu  można  zobaczyć po  przejściu  do  Pulpitu 
nawigacyjnego, dostępnego po kliknięciu znajdującego się obok obok nazwy 
profilu odnośnika Wyświetl raport.

2.4. Opis interfejsu i funkcji Google Analytics

Narzędzia  Google  Analytics  są  zbudowane  w  czytelny  i  intuicyjny 
sposób, ale mnogość dostępnych opcji wymaga ich omówienia.

5 Przegląd wszystkich kont: https://www.google.com/analytics/settings/home

https://www.google.com/analytics/settings/home


Rysunek 48: Strona główna profilu witryny

2.4.1. Ustawienia kont i profili

W górnej części ekranu znajduje się menu, które służy do nawigacji po 
kontach i profilach użytkownika.

Rysunek 49: Menu zarządzania kontami i profilami

2.4.1.1. Ustawienia Analytics

Opcja  Ustawienia Analytics powoduje przejście do widoku, w którym 
można zarządzać profilami, ustawieniami konta, użytkownikami i filtrami.

Rysunek 50: Sekcja Ustawienia Analytics



2.4.1.1.1. Dodawanie profilu witryny

Konto może składać się z wielu profili różnych witryn. Aby dodać nowy 
profil do istniejącego konta należy:

• kliknąć opcję Dodaj profil witryny w sekcji Ustawienia Analytics,

Rysunek 51: Tworzenie nowego profilu witryny

• określić czy profil  odnosi  się do nowej  domeny,  czy do domeny już 
śledzonej,

• podać adres URL witryny i wybrać państwo,

• kliknąć przycisk Zapisz, aby utworzyć nowy profil.

2.4.1.1.2. Menedżer użytkowników

Usługa Google Analytics umożliwia dodanie do jednego konta dowolnej 
liczby  użytkowników  i  udzielenie  im  dostępu  do  raportów  na  różnych 
poziomach. Można udzielić dostępu do raportów określonych profili podczas 
dodawania  nowego  użytkownika  lub  modyfikować  dostęp  istniejących 
użytkowników.

Aby udzielić dostępu podczas dodawania nowego użytkownika, należy 
wykonać następujące kroki:

• Najpierw  należy  kliknąć opcję  Menedżer  użytkowników w  sekcji 
Ustawienia Analytics.



Rysunek 52: Menedżer użytkowników

• Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj użytkownika.

Rysunek 53: Dodawanie nowego użytkownika

• W formularzu który pojawi się na stronie należy: wprowadzić adres e-
mail nowego użytkownika, używany do logowania na konto Google,

• wybrać Typ dostępu dla użytkownika:

 Wyświetl tylko raporty,

 Administrator konta (umożliwia edytowanie ustawień konta),

• wybrać profile witryn, do których użytkownik powinien mieć dostęp.

• Gdy  wszystkie  dane  zostaną  wprowadzone,  należy  kliknąć  przycisk 
Dodaj, aby przenieść te profile na listę Wybrane profile witryn.

• Aby  zakończyć  procedurę  dodawania  nowego  użytkownika  należy 
kliknąć przycisk Zakończ. Nowy użytkownik będzie odtąd mógł logować 
się na to konto przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, których używa do 
logowania się na konto Google.

2.4.1.1.3. Menedżer filtrów

Menedżer  filtrów oferuje  możliwość  wszechstronnego  kontrolowania 
danych  zawartych  w  raporcie  za  pomocą  różnego  rodzaju  filtrów  -  od 
predefiniowanych  filtrów,  takich  jak  prosty  filtr  ruchu  wewnętrznego,  po 



zaawansowane  filtry  tworzone  samodzielnie  np.  w  celu  zmiany  zapisu 
adresów URL.

Rysunek 54: Menedżer filtrów

Filtr  utworzony w profilu  jest  od razu stosowany do nowych danych 
przychodzących na konto. Filtry profilu są stosowane do nieprzetworzonych 
danych dotyczących odwiedzin podczas ich wprowadzania do bazy danych. 
Nowe filtry nie wpływają na dane historyczne i  nie można za ich pomocą 
ponownie przetworzyć starych danych.

Aby  stosować  filtrowanie  danych  i  jednocześnie  zachowywać 
nieprzetworzone dane,  można  utworzyć  na  koncie  zduplikowany  profil.  W 
tym  celu  należy  dodać  nowy  profil  przy  użyciu  opcji  Dodaj  profil  dla 
istniejącej  domeny.  W  przypadku  wybrania  tej  opcji  kod  śledzenia 
wygenerowany  dla  nowego  profilu  będzie  identyczny  z  kodem  śledzenia 
oryginalnego profilu, a dane będą importowane jednocześnie do obu profili. 
W ten sposób nie trzeba zmieniać kodu śledzenia w witrynie, a wszelkie filtry 
zastosowane do pierwszego profilu nie będą miały żadnego wpływu na dane 
w drugim profilu.

Filtry są stosowane w celu selekcjonowania danych, tak aby uzyskać 
dokładniejsze raporty. Umożliwiają wykluczanie wizyt z określonych adresów 
IP, wyświetlanie informacji dotyczących tylko danej subdomeny lub katalogu 
albo  przekształcanie  adresów  URL  stron  dynamicznych  w  możliwe  do 
odczytania ciągi tekstowe.

W  usłudze  Google  Analytics  są  dostępne  trzy  predefiniowane  typy 
filtrów, jak również szereg opcji dostosowywania. Aby zdefiniować nowy filtr 
należy  kliknąć  opcję  Menedżer  filtrów w  sekcji  Ustawienia  Analytics,  a 
następnie wybrać odpowiedni typ i zdefiniować parametry filtru.



Filtry predefiniowane:

Rysunek 55: Tworzenie filtru predefiniowanego

• Wyklucz  ruch  z  domen -  za  jego  pomocą  można  wykluczyć  ruch  z 
konkretnej  domeny,  np.  domeny  określonego  dostawcy  usług 
internetowych lub sieci firmy.

• Wyklucz  ruch  z  adresów IP -  ma  za  zadanie  wykluczyć  kliknięcia  z 
wybranych źródeł, jak pojedynczy adres IP lub cały zakres adresów.

• Wyklucz  ruch  do  podkatalogów -  umożliwia  generowanie  raportów 
poświęconych  tylko  wybranemu  podkatalogowi,  takiemu  jak 
www.example.com/testy/.

Filtry niestandardowe:

• Wzorzec wykluczający - wyklucza wiersze pliku dziennika (odwiedziny), 
które pasują do wzorca filtru.

• Wzorzec  uwzględniający -  uwzględnia  tylko  wiersze  pliku  dziennika 
(odwiedziny), które pasują do wzorca filtru.

• Wyszukaj i zastąp - można go użyć do wyszukania pól pasujących do 
wzorca i do zastąpienia znalezionych wartości innymi wartościami.

• Zaawansowany -  umożliwia  stworzenie  pola  z  jednego  lub  dwóch 
innych pól. Mechanizm filtrujący zastosuje na dwóch podanych polach 
wyrażenia  podane  w  dwóch  polach  Wyodrębnij,  a  następnie 
skonstruuje nowe pole przy użyciu wyrażenia Konstruktor. 

• Wielkie/małe  litery -  przekształca  zawartość  pola,  zamieniając 
wszystkie znaki na wielkie lub małe.



Rysunek 56Tworzenie filtra niestandardowego:

Filtry  niestandardowe  są  stosowane  w takiej  kolejności,  w  jakiej  są 
wyświetlane na stronie ustawień profilu.  Kolejność tą można jednak zmienić 
za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.

2.4.1.2. Wyświetlanie raportów

Lista rozwijana  Wyświetlanie raportów umożliwia przejście do pulpitu 
nawigacyjnego wybranego profilu powiązanego z aktywnym kontem.

Rysunek 57: Lista rozwijana dostępnych profili witryn

2.4.1.3. Moje konta Analytics

Lista rozwijana Moje konta Analytics umożliwia przejście do listy profili 
powiązanych z danym kontem lub utworzenie nowego konta.

Rysunek 58: Lista rozwijana dostępnych kont Analytics



2.4.2. Narzędzia raportowania

Menu boczne zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy i 
raportowania oraz zasobów pomocy usługi Google Analytics.

Rysunek 59: Menu boczne Google Analytics

2.4.2.1. Pulpit nawigacyjny

Odnośnik  Pulpit  nawigacyjny umożliwia  przejście  do  pulpitu 
nawigacyjnego  (strony  głównej)  profilu  witryny.  Pulpit  jest  indywidualnym 
zestawem  podsumowań  raportów,  który  może  być  konfigurowany  przez 
użytkownika.  Umożliwia  to  zebranie  najważniejszych  z  punktu  widzenia 
użytkownika podsumowań raportów w jednym miejscu.

Aby  dodać  raport  do  pulpitu,  należy  będąc  na  jego  stronie  kliknąć 
przycisk znajdujący się pod tytułem raportu - Dodaj do panelu.  Można go 
także w każdej chwili usunąć z panelu przyciskiem zamykającym.

Rysunek 60: Przycisk dodawania raportu do panelu i komunikat potwierdzający dodanie

Odnośniki  wyświetl raport w podsumowaniach raportów prowadzą do 
stron  kompletnych  raportów.  Aby  zmienić  pozycję  raportu  na  pulpicie, 
wystarczy przeciągnąć go w inne miejsce.



Rysunek 61: Przenoszenie elementu pulpitu nawigacyjnego

Panel  może  służyć  do  monitorowania  głównych  wskaźników 
skuteczności (KPI6) oraz jako niestandardowe menu nawigacji umożliwiające 
szybkie znajdowanie odpowiednich danych.

2.4.2.2. Analiza

Sekcja  Analiza ułatwia  zaawansowaną  analizę  danych  poprzez 
generowanie alertów na podstawie zmian wskaźników związanych z witryną 
(np.  liczba  odwiedzin,  liczba  użytkowników,  współczynnik  odrzuceń). 
Obejmuje  alerty  automatyczne  (wbudowane  standardowo  w  Google 
Analytics) i niestandardowe (utworzone przez użytkownika).

Rysunek 62: Opcje menu Analiza

2.4.2.2.1. Alerty dzienne

Raport  Alerty  dzienne pokazuje  listę  alertów  niestandardowych  i 
automatycznych dla danych dziennych w wybranym zakresie dat.

Rysunek 63: Raport Alerty dzienne

6 http://pl.wikipedia.org/wiki/KPI

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKPI&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuX2C7hJ14VlkUpUAeS5_QTvAY5Q


2.4.2.2.2. Alerty tygodniowe

Raport  Alerty  tygodniowe pokazuje  listę  alertów niestandardowych  i 
automatycznych dla danych tygodniowych w wybranym zakresie dat.

2.4.2.2.3. Alerty miesięczne

Raport  Alerty  miesięczne pokazuje  listę  alertów  niestandardowych  i 
automatycznych dla danych miesięcznych w wybranym zakresie dat.

2.4.2.3. Użytkownicy

Rysunek 64: Opcje menu Użytkownicy

2.4.2.3.1. Przegląd

Raport przedstawia liczbę użytkowników, którzy przeszli do śledzonej 
witryny oraz stopień ich interakcji z treścią. Ten przegląd ruchu umożliwia 
przeanalizowanie  i  wyświetlenie  cech  różnych  segmentów  użytkowników 
oraz sprawdzenie różnych czynników wpływających na jakość odwiedzin (np. 
średniej  liczby  odsłon,  czasu  spędzonego  w  witrynie  i  współczynnika 
odrzuceń).

Przegląd użytkowników dostarcza podstawowych informacji,  które są 
przydatne  szczególnie  w  zestawieniach  porównawczych.  Porównawczy 
zakres  dat  (wybierany  z  listy  rozwijanej  zakresu  dat  nad  wykresem) 
umożliwia  monitorowanie  zwiększenia  lub  zmniejszenia  liczby  odwiedzin  i 
wykorzystania witryny w czasie.



Rysunek 65: Raport Użytkownicy - Przegląd

2.4.2.3.2. Test porównawczy

Raport  Test porównawczy pokazuje statystyki witryny w porównaniu z 
innymi  podmiotami  z  danej  branży.  Porównanie  danych  może  pomóc 
dostrzec szerszy kontekst funkcjonowania witryny oraz możliwości poprawy 
jej skuteczności.

Rysunek 66: Raport Użytkownicy - Test porównawczy

2.4.2.3.3. Nakładka mapy

Nakładka  mapy to  mapa  umożliwiająca  wizualizację  mierników 
ilościowych  (odwiedziny,  odsłony)  i  jakościowych  (liczba  odsłon  podczas 
odwiedzin,  współczynniki  konwersji,  wartość  odwiedzin)  w  zależności  od 



regionu geograficznego. Rodzaj danych można wybrać z menu rozwijanego 
znajdującego się nad mapą. Po kliknięciu regionu przechodzi się na następny 
poziom powiększenia (np. z widoku kontynentu na widok kraju).

Rysunek 67: Raport Użytkownicy - Nakładka mapy

Identyfikowanie obiecujących rynków regionalnych pozwala skutecznie 
skierować  marketing  i  witrynę.  Można  na  przykład  zakupić  reklamę  na 
określonych  rynkach  lub  utworzyć  lokalne  kampanie  AdWords  w  sieci 
wyszukiwania  skierowane  na  regiony  generujące  duży  ruch  lub  liczne 
konwersje.

2.4.2.3.4. Nowi a powracający

Wysoka  liczba  nowych  użytkowników  wskazuje  na  sukces  w 
przyciąganiu  ruchu  do  witryny,  zaś  wysoka  liczba  użytkowników 
powracających oznacza, że treść witryny jest wystarczająco atrakcyjna, by 
użytkownicy do niej wracali. Częstotliwość i liczbę powrotów użytkowników 
można sprawdzić w raportach z sekcji Użytkownicy - Lojalność użytkowników.

Rysunek 68: Raport Użytkownicy - Nowi a powracający



2.4.2.3.5. Języki

Raport  przedstawia  języki  preferowane  przez  użytkowników  i 
porównanie  powstałych  w  ten  sposób grup  użytkowników  pod  względem 
wykorzystania witryny, konwersji i pozostałych parametrów. Raport rejestruje 
preferowany  język  skonfigurowany  na  komputerach  użytkowników. 
Zrozumienie tożsamości użytkowników jest kluczowym elementem tworzenia 
właściwej treści i optymalizacji wydatków na marketing. Często nie wystarczy 
do tego samo położenie geograficzne, gdyż wiele krajów ma zróżnicowane 
populacje  mówiące  różnymi  językami,  które  stanowią  istotne możliwości 
kierowania działań marketingowych.

Rysunek 69: Raport Użytkownicy - Języki

Pod kątem języków wymienionych w raporcie można utworzyć osobne 
strony docelowe, strony powitalne lub mikrowitryny.

2.4.2.3.6. Trendy użytkowników

Rysunek 70: Opcje menu Trendy użytkowników

Odwiedziny:

Liczba odwiedzin  strony  jest  podstawowym miernikiem efektywności 
promocji  witryny.  Rozpoczęcie  i  zakończenie  wyświetlania  reklam,  zmiana 
wykupionych  słów  kluczowych,  wydarzenia  związane  z  marketingiem 
wirusowym  czy  pozycja  w  rankingu  wyszukiwania  to  tylko  niektóre  z 
czynników mających wpływ na liczbę odwiedzin witryny.



Rysunek 71: Raport Trendy użytkowników - Odwiedziny

Bezwzględna liczba niepowtarzalnych użytkowników:

Bezwzględna  liczba  niepowtarzalnych  użytkowników to  raport 
zawierający wykres liczby niepowtarzalnych użytkowników zamiast liczby ich 
odwiedzin.

Odsłony:

Raport  przedstawia  całkowitą  liczbę  odsłon  stron  wyświetlonych  w 
witrynie i ogólny miernik stopnia wykorzystania witryny. Przydaje się bardziej 
jako  podstawowy  parametr  obciążenia  ruchem  witryny  i  serwera  niż 
parametr marketingowy.

Średnia liczba odsłon:

Średnia  liczba  odsłon strony  stanowi  jeden  ze  sposobów  pomiaru 
jakości odwiedzin. Wysoka wartość średniej liczby odsłon strony wskazuje na 
intensywną interakcję użytkowników z witryną i może być wynikiem jednego 
lub obu poniższych czynników:

• odpowiednio  kierowanego  ruchu  w  sieci  (użytkownicy  są 
zainteresowani ofertą witryny),

• wysokiej jakości efektywnie prezentowanych w witrynie treści.

Niska  wartość  średniej  liczby  odsłon  strony  wskazuje  natomiast,  że 
ruch przychodzący do witryny nie został skierowany odpowiednio do oferty 
lub witryna nie zapewnia oferty zgodnej z oczekiwaniami użytkowników.

Średnia liczba odsłon (głębokość odwiedzin) wraz z czasem spędzonym 
w witrynie,  lojalnością  użytkowników  i  czasem od  poprzednich  odwiedzin 
może  posłużyć  do  oceny  skuteczności  kampanii  budującej  świadomość 
marki.

Czas spędzony w witrynie:

Czas  spędzony  w  witrynie stanowi  jedną  z  metod  pomiaru  jakości 
odwiedzin.  Jeśli  użytkownicy  podczas odwiedzin  spędzają  w witrynie  dużo 



czasu,  może to oznaczać,  że intensywnie z niej  korzystają.  Należy jednak 
pamiętać,  że  parametr  czasu  spędzonego  w  witrynie  może  być  mylący, 
ponieważ użytkownicy często pozostawiają otwarte okna przeglądarki, choć 
nie korzystają z witryny ani jej nie oglądają.

Współczynnik odrzuceń:

Współczynnik odrzuceń to procent odwiedzin pojedynczej strony (tzn. 
odwiedzin,  podczas których osoba opuściła  witrynę ze strony wejściowej). 
Wskaźnik odrzuceń to miernik jakości odwiedzin. Wysoka wartość zazwyczaj 
oznacza, że strony wejściowe (docelowe) witryny nie są przez użytkowników 
uważane za trafne. Można zminimalizować wskaźnik odrzuceń, dostosowując 
strony  docelowe  do  wyświetlanych  reklam  i  słów  kluczowych.  Strony 
docelowe powinny zawierać informacje  i  usługi  oferowane w reklamie lub 
zawarte w opisie strony.

2.4.2.3.7. Lojalność użytkowników

Rysunek 72: Opcje menu Lojalność użytkowników

Lojalność:

Lojalni  użytkownicy  są  zwykle  silnie  przywiązani  do  marki.  Wysoka 
liczba wielokrotnych odwiedzin wskazuje na dobry współczynnik utrzymania 
użytkowników natomiast wysoka liczba nowych użytkowników wskazuje na 
silną rekrutację użytkowników. W histogramie najbardziej lojalni użytkownicy 
są przedstawieni u dołu, a nowi i najmniej lojalni u góry.

Rysunek 73: Raport Lojalność użytkowników - Lojalność



Lojalność  użytkowników  oraz  średnia  liczba  odsłon  wraz  czasem 
spędzonym w witrynie i czasem od poprzednich odwiedzin może posłużyć do 
oceny skuteczności kampanii budującej świadomość marki.

Czas od poprzednich odwiedzin:

Częstotliwość,  z  jaką  użytkownicy  powracają  do  witryny,  może 
wskazywać na poziom ich przywiązania do marki i gotowość do zakupu. W 
histogramie użytkownicy są klasyfikowani w zależności od liczby dni, które 
upłynęły od ich ostatnich odwiedzin.

Długość odwiedzin:

Długość  odwiedzin stanowi  miernik  jakości  odwiedzin.  Duża  liczba 
długich  odwiedzin  wskazuje  na  intensywną  interakcję  użytkowników  z 
witryną.  Wykres  umożliwia  wizualizację  całego  rozkładu  odwiedzin,  w 
przeciwieństwie do uproszczonego wskaźnika średniego czasu spędzonego w 
witrynie, odnoszącego się do ogółu odwiedzin. Należy pamiętać, że wartość 
„Średni  czas  spędzony  w  witrynie"  jest  zawyżana  przez  użytkowników 
pozostawiających otwarte okna przeglądarki w czasie, gdy nie przeglądają 
witryny ani z niej nie korzystają.  Wykorzystując długości odwiedzin można 
sprawdzić,  czy  wartość  „Średniego  czasu  spędzonego  w  witrynie"  jest 
zawyżana  przez  niewielką  liczbę  odwiedzin,  czy  też  większość  odwiedzin 
witryny cechuje wysoka wartość średniego czasu.

Głębokość odwiedzin:

Głębokość  odwiedzin,  czyli  współczynnik  przedstawiający  stosunek 
liczby odsłon strony do liczby odwiedzin, stanowi miernik jakości odwiedzin. 
Duże  wartości  tego  współczynnika  wskazują  na  intensywną  interakcję 
użytkowników  z  witryną.  Wykres,  w  przeciwieństwie  do  uproszczonego 
wskaźnika  średniej  liczby  odsłon  strony  podczas  jednych  odwiedzin, 
umożliwia  wizualizację  całego  rozkładu  odwiedzin.  Można  sprawdzić,  czy 
wartość  średniej  liczby  odsłon  strony  na  odwiedziny  jest  zawyżana  przez 
niewielką  liczbę  odwiedzin,  czy  też  podczas  większości  odwiedzin 
użytkownicy przeglądają dużą liczbę stron.

2.4.2.3.8. Funkcje przeglądarek

Optymalizacja  witryny  pod  kątem  odpowiednich  możliwości 
technicznych  pomaga  zwiększyć  użyteczność  oraz  atrakcyjność  witryny  i 
może  się  przyczynić  do  zwiększenia  współczynnika  konwersji  i  wzrostu 
sprzedaży.



Rysunek 74: Opcje menu Funkcje przeglądarek

Przeglądarki:

Raport  Przeglądarki daje odpowiedź na pytanie z jakich przeglądarek 
korzystają użytkownicy witryny.

Rysunek 75: Raport Funkcje przeglądarek - Przeglądarki

Systemy operacyjne:

Raport  Systemy operacyjne pokazuje z jakich systemów operacyjnych 
korzystają użytkownicy witryny.

Przeglądarki i systemy operacyjne:

Raport Przeglądarki i systemy operacyjne pokazuje z jakiej kombinacji 
przeglądarki i systemu operacyjnego korzystają użytkownicy witryny.

Kolory ekranu:

Raport Kolory ekranu pokazuje ile kolorów ekranu widzą użytkownicy 
witryny. Ważny parametr biorąc pod uwagę aspekt dostępności strony.

Rozdzielczości ekranu:

Raport Rozdzielczość  ekranu pokazuje  z  jakiej  rozdzielczości  ekranu 
korzystają użytkownicy witryny.

Wersje dodatku Flash:

Raport  Wersje  dodatku  Flash pokazuje  zainstalowane  przez 
użytkowników wersje dodatku Flash. 



Obsługa języka Java:

Raport  Obsługa  języka  Java pokazuje  czy  komputery  użytkowników 
obsługują skrypty Java.

2.4.2.3.9. Właściwości sieci

Rysunek 76: Opcje menu Właściwości sieci

Dostawcy usług:

Raport  przedstawia  dostawców  internetu,  z  których usług korzystają 
użytkownicy witryny.  Umożliwia  śledzenie  domen  usługodawców 
internetowych (ISP), na które  wskazują adresy użytkowników. Domena jest 
określana na podstawie usługi  internetowej,  do której  należy identyfikator 
protokołu internetowego IP użytkownika.

Nazwy hostów:

Raport jest przydatny, jeżeli  ta sama treść umieszczona jest w kilku 
domenach. Pokazuje całkowitą liczbę odsłon strony dla każdej domeny. Jeśli 
w  raporcie  umieszczono  domenę,  która  nie  należy  do  właściciela  konta 
Google  Analytics,  oznacza  to,  że  prowadzi  ona  do  witryny  internetowej 
zawierającej link do jego skryptu śledzącego (i najprawdopodobniej również 
inne treści).

Szybkość połączenia:

Raport  pokazuje  jaką  szybkością  połączeń  dysponują  użytkownicy 
witryny. 

Rysunek 77: Raport Właściwości sieci - Szybkość połączenia



Optymalizacja  witryny  zwiększająca  szybkość  jej  wczytywania  w 
przypadku  większości  użytkowników  może  przyczynić  się  do  zwiększenia 
współczynnika konwersji i wzrostu sprzedaży.

2.4.2.3.10. Google Mobile

Rysunek 78: Opcje menu Google Mobile

Urządzenia przenośne:

Raport  Urządzenia  przenośne informuje  z  jakich  telefonów 
komórkowych korzystają użytkownicy witryny.

Rysunek 79: Raport Google Mobile - Urządzenia przenośne

Operatorzy komórkowi:

Raport Operatorzy  komórkowi pokazuje  z  usług  których  operatorów 
sieci komórkowych korzystają użytkownicy witryny.

2.4.2.3.11. Definiowany przez użytkownika

Raport  umożliwiający  porównanie  użytkowników  na  podstawie 
niestandardowych  segmentów.  Segmenty  są  definiowane  za  pomocą 
wywołań funkcji  utm_setvar w kodzie witryny. Jeśli na przykład użytkownicy 
odwiedzający witrynę wypełniają formularz, w którym podają swój zawód, za 
pomocą funkcji utm_setvar można rejestrować i przechowywać podane dane 
w  definiowanej  przez  użytkownika  zmiennej.  Raport  umożliwia  następnie 
porównanie zarejestrowanych segmentów użytkowników.

Można utworzyć  niestandardowy segment  uwzględniający  tylko  tych 
użytkowników,  którzy już wygenerowali  konwersję lub dokonali  zakupu. W 
tym celu wystarczy wywołać funkcję __utmSetVar na stronach celów.



2.4.2.3.12. Zmienne niestandardowe

Zmienne  niestandardowe  umożliwiają  dostosowanie  usługi  Google 
Analytics  do  indywidualnych  potrzeb  gromadzenia  danych  dotyczących 
korzystania  z  witryny.  Można  zdefiniować  wiele  niestandardowych 
zmiennych. Każda z tych zmiennych stanowi parę nazwa - wartość i można 
jej przyznać jeden z trzech zakresów: strony, sesji lub użytkownika.

Można również tworzyć raporty niestandardowe, używając dowolnych 
głównych  wymiarów  lub  wymiarów  wartości  powiązanych  z  dowolną 
niestandardową zmienną. Dzięki temu można zaobserwować jak zachowuje 
się  segment  określony  przez  zmienne  niestandardowe  w  odniesieniu  do 
danych dostępnych w Google Analytics.

2.4.2.4. Źródła odwiedzin

Rysunek 80: Opcje menu Źródła odwiedzin

2.4.2.4.1. Przegląd

Raport zawiera ogólne przedstawienie poszczególnych rodzajów źródeł, 
które kierują użytkowników do witryny. Wykres pokazuje trendy odwiedzin, 
natomiast wykres kołowy i tabele pokazują źródła odwiedzin wpływające na 
trendy.  Odwiedziny  bezpośrednie to  odwiedziny  osób,  które  przeszły  do 
witryny,  klikając zakładkę lub wpisały  adres URL witryny bezpośrednio do 
przeglądarki.  Witryny  odsyłające to  odwiedziny  osób,  które  przeszły  do 
witryny, klikając link w innej witrynie. Natomiast Wyszukiwarki to odwiedziny 
osób,  które  przeszły  do  witryny,  klikając  link  na  stronie  wyników 
wyszukiwania.



Rysunek 81: Raport Źródła odwiedzin - Przegląd

Raport  ten umożliwia  identyfikację  źródła  odwiedzin.  Dodatkowo 
porównawczy  zakres  dat  umożliwia  monitorowanie  zmian  skuteczności 
najlepszych odsyłaczy i słów kluczowych.

2.4.2.4.2. Odwiedziny bezpośrednie

Raport przedstawia porównanie osób, które przeszły do witryny klikając 
zakładkę  lub  wpisując  adres  URL  witryny  w  przeglądarkę,  z  przeciętnym 
użytkownikiem  witryny.  Odwiedziny  bezpośrednie  mogą  generować  także 
użytkownicy zachęceni przez kampanie offline (np. prasowe, telewizyjne).

Rysunek 82: Raport Źródła odwiedzin - Odwiedziny bezpośrednie

Podział  odwiedzin  bezpośrednich  na  segmenty  według  miejscowości 
może pozwolić na szybkie ustalenie, czy konsumenci z określonych rynków 
reagują  na  kampanie  offline.  Do  segmentowania  informacji  służy  lista 
rozwijana dostępna pod odnośnikiem Brak.

2.4.2.4.3. Witryny odsyłające

Raport  przedstawia  porównanie  osób,  które  przeszły do  witryny z 
innych  witryn,  z  przeciętnym użytkownikiem  witryny.  Wykres  pokazuje 
trendy  ogólne.  Tabela  dzieli  skierowany  ruch  na  segmenty  według 



poszczególnych witryn lub innego wybranego za pomocą menu rozwijanego 
czynnika.

Rysunek 83: Raport Źródła odwiedzin - Witryny odsyłające

2.4.2.4.4. Wyszukiwarki

Raport pokazuje porównanie ruchu z wyszukiwarek do całości ruchu w 
witrynie.  Wykres  przedstawia  ogólne  trendy  ruchu  generowanego  z 
wyszukiwarek.

Rysunek 84: Raport Źródła odwiedzin - Wyszukiwarki

Można zbadać skuteczność w czasie każdego parametru odwiedzin z 
wyników wyszukiwania (np. wskaźnika odrzuceń, współczynników konwersji 
itd.).  Parametr  wybiera  się  z  menu  rozwijanego znajdującego  się nad 
wykresem.

2.4.2.4.5. Wszystkie źródła odwiedzin

Raport  zawiera  listę  wszystkich  typów  ruchu  w  witrynie.  Aby 
pogrupować ruch według źródeł, należy kliknąć link Źródło.



Rysunek 85: Raport Źródła odwiedzin - Wszystkie źródła odwiedzin

Raport  umożliwia  porównanie  różnych  rodzajów  ruchu.  Można  na 
przykład sprawdzić, czy bezpłatne skierowania z określonej wyszukiwarki są 
mniej lub bardziej zyskowne niż skierowania z określonej witryny. Porównując 
parametry takie jak wartość celu na pojedyncze odwiedziny, można ustalić, 
ile należy płacić za reklamy w różnych witrynach odsyłających.

2.4.2.4.6. Słowa kluczowe

Wykres  przedstawia  ogólne  trendy ruchu generowanego przez  dane 
słowo  kluczowe.  Tabela  dzieli  ruch  z  wyszukiwarek  na  segmenty 
odpowiadające  poszczególnym wyszukiwarkom lub  dowolnemu czynnikowi 
wybranemu z menu rozwijanego.

Rysunek 86: Raport Źródła odwiedzin - Słowa kluczowe

Można  również  zbadać skuteczność każdego parametru odnoszącego 
się  do danego  słowa  kluczowego  na  przestrzeni  czasu  (np.  wskaźnika 
odrzuceń,  współczynników  konwersji  itd.).  Parametr  wybiera  się  z  menu 
rozwijanego, znajdującego się nad wykresem.



2.4.2.4.7. Kampanie

Kampanie  przedstawione  w  tabeli  to  kampanie  AdWords,  kampanie 
utworzone przy użyciu niestandardowego tagu utm_campaign oraz kampanie 
nieustawione, obejmujące cały pozostały ruch w witrynie.

Rysunek 87: Raport Źródła odwiedzin - Kampanie

Skuteczność  kampanii  może być  przydatnym,  ogólnym wskaźnikiem 
skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

2.4.2.4.8. Wersje reklamy

Raport  przedstawia  wzajemne  porównanie  poszczególnych  reklam 
AdWords  (i  innych  typów  reklam,  które  otagowano  za  pomocą  tagu 
utm_content). W tabeli wyświetlone są reklamy AdWords, reklamy otagowane 
i nieustawione (cały pozostały ruch).

Rysunek 88: Raport Źródła odwiedzin - Wersje reklamy

Reklamy o wysokim współczynniku klikalności wskazują, że dany tekst 
reklamowy  skutecznie  zachęca  użytkownika  do  kliknięcia,  a  np.  wysoki 
współczynnik  odrzuceń  wskazuje  konieczność  zaoferowania  stron 
docelowych spójnych z reklamowaną ofertą.

2.4.2.4.9. AdWords

Rysunek 89: Opcje menu AdWords



Przegląd:

Raport Przegląd podsumowuje skuteczność kampanii Google AdWords.

Rysunek 90: Raport AdWords - Przegląd

Kampanie:

Rapot  przedstawia  porównanie  osób,  które  przeszły  do  witryny  z 
kampanii  AdWords,  z  przeciętnym użytkownikiem  witryny.  Uwzględnia 
wszystkie  odwiedziny  z  kampanii  AdWords.  Po  kliknięciu  w  tabeli  pozycji 
danej  kampanii  AdWords można zobaczyć jej  elementy — grupy reklam i 
słowa kluczowe.  Natomiast  na zakładce  Kliknięcia wyświetlane są  dane o 
kosztach,  wyświetleniach  i  zwrocie  z  inwestycji  kampanii  AdWords,  co 
pomaga w monitorowaniu opłacalności słów kluczowych i kampanii AdWords.

Słowa kluczowe:

Raport pokazuje dane dla każdego słowa kluczowego licytowanego w 
systemie  AdWords.  Umożliwia  analizę  dowolnych  słów  kluczowych  i 
segmentowanie  ich  według nowych wymiarów systemu AdWords,  np.  pod 
względem wyszukiwanego hasła.

Pory dnia:

Raport  pokazuje  kiedy  (w  jakich  porach  dnia)  kampanie  są 
najskuteczniejsze.  Jeśli  określone  reklamy  generują  znaczne  przychody  w 
określonych porach dnia, można zaplanować ich wyświetlanie właśnie w tym 
czasie.



Rysunek 91: Raport AdWords - Pory dnia

Docelowe adresy URL:

Raport Docelowe adresy URL zawiera listę docelowych adresów URL, z 
których  użytkownicy  z  kampanii  AdWords  przeszli  do  danej  witryny.  Jeśli 
współczynnik  odrzuceń  jest  wysoki  dla  określonych  docelowych  adresów 
URL,  należy  sprawdzić,  czy  są  one  trafne  dla  słów  kluczowych,  które 
spowodowały wyświetlenie reklamy.

Miejsca docelowe:

Raport  pokazuje,  jak  skuteczny  jest  ruch  AdWords  z  witryn  sieci 
partnerskiej, na które kierowane są reklamy. Aby wyświetlić i przeanalizować 
te  witryny,  należy  kliknąć  opcję  Automatyczne  miejsca  docelowe lub 
Wybrane miejsca docelowe.

Pozycje słów kluczowych:

Raport  przedstawia  miejsce  zajmowane  przez  reklamy  AdWords  na 
stronach  wyników wyszukiwania  Google  i  wpływ  pozycji  wyszukiwania  na 
liczbę odwiedzin, konwersji i inne miary.

Rysunek 92: Raport AdWords - Pozycje słów kluczowych

Pozwala  określić  optymalną  pozycję  wyszukiwania  każdego  słowa 
kluczowego  i  adekwatnie  zaplanować  licytacje.  Zaznaczenie  słowa 
kluczowego na liście pokazuje korelację pozycji z liczbą odwiedzin, czasem 
spędzonym w witrynie, współczynnikiem konwersji itd.



2.4.2.5. Treść

Rysunek 93: Opcje menu Treść

2.4.2.5.1. Przegląd

Raport  zapewnia  ogólny  przegląd  liczby  odsłon  stron  i  listę  stron 
(Najlepsza  treść)  w  największym  stopniu  odpowiedzialnych  za  odsłony 
strony. Punkty wejścia umożliwiają monitorowanie wskaźnika odrzuceń dla 
najważniejszych stron docelowych. Wymienione w raporcie strony o wysokim 
wskaźniku odrzuceń powinny zostać zmienione.

Rysunek 94: Raport Treści - Przegląd

2.4.2.5.2. Najlepsza treść

Raport  pokazuje najczęściej oglądane strony w witrynie i  sposób ich 
wykorzystania.  W tabeli  wymienione są wszystkie  wyświetlone  w witrynie 
strony. Wysoki wskaźnik odrzuceń  dla danej  strony docelowej, wskazuje na 
to, że  powinna zostać  ona  zmieniona lub dostosowana do podłączonych do 
niej  reklam.  Natomiast  wysoka  wartość  współczynnika  Czas  spędzony  na 
stronie może wskazywać na treść  szczególnie  interesującą  użytkowników. 
Znaczenie wyjść  ze strony  jest różne  i zależy od  przeznaczenia strony. Na 
przykład użytkownicy mogą często zamykać witrynę ze strony potwierdzenia 
zakupu  lub  podziękowań,  ponieważ  zakończyli  czynności  związane  z 
konwersją.  Z  kolei  wysoka  liczba  odrzuceń  ze  strony  innej  niż  strona 



docelowa (np.  strony będącej  częścią  ścieżki)  może wskazywać na to,  że 
strona jest niezrozumiała lub powoduje błędy dla użytkowników.

Rysunek 95: Raport Treści - Najlepsze treści

2.4.2.5.3. Treść wg tytułu

Raport  zawiera  najczęściej  oglądane  strony  w witrynie  i  sposób  ich 
wykorzystania.  Są  to  takie same  informacje,  jak  te  zawarte  w  raporcie 
Najlepsza treść, z tym że pogrupowane zgodnie z wartością tagu tytułu.

2.4.2.5.4. Analiza treści

Raport Analiza treści wskazuje na popularność poszczególnych stron w 
witrynie i ich znaczenie dla działalności.

2.4.2.5.5. Najczęstsze strony docelowe

Raport  daje  informację  na  temat  tego  z  jaką  skutecznością  strony 
docelowe  zachęcają  użytkowników  do  kliknięcia  w  odnośniki  prowadzące 
głębiej w witrynę. Wskaźnik odrzuceń można obniżyć, dostosowując strony 
docelowe do skojarzonych z nimi reklam i linków odesłań oraz umieszczając 
na każdej stronie docelowej zrozumiałe wezwanie do działania.

2.4.2.5.6. Najczęstsze strony wyjścia

Raport  jest  zestawieniem  stron,  z  których  użytkownicy  opuszczają 
witrynę. Znaczenie wyjść jest różne w zależności od  przeznaczenia strony. 
Duża liczba wyjść ze strony innej niż strona docelowa może wskazywać, że 
strona jest niezrozumiała lub powoduje błędy użytkowników.



2.4.2.5.8. Wyszukiwanie w witrynie

Rysunek 96: Opcje menu Wyszukiwanie w witrynie

Przegląd:

Raport  odpowiada  na  pytanie  ile  wyszukiwań  przeprowadzają 
użytkownicy  w  śledzonej  witrynie  i  czy  znajdują  poszukiwane  informacje. 
Raport pozwala dowiedzieć się, jak skuteczne jest wyszukiwanie w witrynie.

Rysunek 97: Raport Wyszukiwanie w witrynie - Przegląd

Wykorzystanie:

Raport  zawiera  porównanie  użytkowników,  którzy  dokonują 
wyszukiwań  w  witrynie,  i  tych,  którzy  ich  nie  dokonują.  Umożliwia 
porównanie  wykorzystania  witryny,  konwersji  i  wyników  e-commerce  dla 
wspomnianych dwóch grup użytkowników odwiedzających witrynę.

Wyszukiwane hasła:

Raport wskazuje słowa kluczowe, których użytkownicy użyli  w trakcie 
wyszukiwań przeprowadzonych w witrynie.



Strony początkowe:

Raport  przedstawia  liczbę  wyszukiwań  przeprowadzonych w witrynie 
oraz strony na których je przeprowadzono. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat wyszukiwań przeprowadzonych z konkretnej strony, należy kliknąć tę 
stronę w widoku tabeli.

Strony docelowe:

Raport  Strony  docelowe wskazuje które  strony  są  najczęściej 
wyszukiwane za pomocą wyszukiwania w witrynie.

Kategorie:

Raport prezentuje informacje o kategoriach, których najczęściej szukali 
użytkownicy witryny.

Trendy: 

Raport udostępnia informacje o tym, jak często użytkownicy korzystają 
z  wyszukiwania  w  witrynie.  Wskazuje,  podczas  ilu  odwiedzin  w  witrynie 
przeprowadzono  co  najmniej  jedno  wyszukiwanie  (w  ujęciu  dziennym lub 
godzinowym).

2.4.2.5.9. Śledzenie zdarzeń

Rysunek 98: Opcje menu Śledzenie zdarzeń

Przegląd:

Raport  zawiera  ogólny  przegląd  zdarzeń  śledzonych  w  witrynie. 
Zdarzenie  składa  się  z:  kategorii  śledzonego  elementu  (np.  wideo), 
czynności,  działania  lub  interakcji  (np.  odtwarzanie),  etykiety oraz 
opcjonalnego atrybutu (np. film nr 5).

Kategorie:

Raport  wskazuje kategorie,  które  zarejestrowały  zdarzenia.  Aby 
wyświetlić czynności lub etykiety dla danej kategorii, należy kliknąć jej nazwę 



w widoku  tabeli.  Na  kartach  Wykorzystanie  witryny i  E-commerce można 
porównywać odwiedziny ze zdarzeniami.

Działania:

Raport przedstawia czynności, które zarejestrowały zdarzenia.

Etykiety:

Raport przedstawia etykiety, które zarejestrowały zdarzenia.

Trendy:

Raport wskazuje, ile zdarzeń wystąpiło w witrynie (w ujęciu dziennym 
lub godzinowym).

Nazwy hostów:

Raport  pokazuje  nazwy  hostów  i  adresy  URL,  dla  których  zostały 
zanotowane zdarzenia.

2.4.2.6. Cele

Celami konwersji mogą być dowolne podstrony witryny, a nawet pliki 
do pobrania lub czynności na stronie.

Przykłady celów konwersji:

• strona  wyświetlana,  gdy  użytkownik  prześle  informacje  za 
pośrednictwem formularza (np. śledzenie subskrypcji list e-mailowych, 
formularzy kontaktowych),

• strona potwierdzenia zakupu,

• strona z informacjami o firmie,

• określony artykuł,

• dowolna inna strona, do której próbuje się kierować użytkowników.

Aby w usłudze pojawiły się raporty dotyczące konwersji celów, trzeba 
utworzyć co najmniej jeden cel.

2.4.2.6.1. Wymagania

Wymagania dotyczące celów konwersji:

• Nazwa celu – powinna być łatwa do rozpoznania podczas wyświetlania 
raportów.



• Zdefiniowana  ścieżka  -  jej zdefiniowanie  może  pomóc  w  określeniu 
miejsca,  w  którym  użytkownicy  schodzą  ze  ścieżki  prowadzącej  do 
realizacji celu.

• Wartość celu - wykorzystywana do obliczania ROI, średniego wyniku i 
innych  danych.  Dobrym  sposobem  na  określenie  wartości  celu  jest 
oszacowanie, jak często użytkownicy osiągający cel stają się klientami.

2.4.2.6.2. Konfigurowanie celów

Po zdefiniowaniu celów należy rozpocząć ich konfigurację, stosując się 
do poniższych instrukcji:

• Na  początku  należy  przejść do  sekcji  Przegląd:  wszystkie  konta 
(odnośnik  Ustawienia  Analytics w  górnym  menu)  i  wybrać konto 
zawierające profil, w którym będą tworzone cele.

• Obok  odpowiedniego  profilu  należy  kliknąć link  Edytuj w  kolumnie 
Działania.

• Następnie w sekcji  Cele należy wybrać jeden z czterech zestawów, w 
których  mają  zostać  utworzone  cele  (każdy  zestaw może  zawierać 
maksymalnie pięć celów) i  kliknąć link Dodaj cel.

Rysunek 99: Sekcja Cele

Zestawy  mogą  zostać  wykorzystane  do  kategoryzowania  różnych 
typów celów tworzonych w ramach działań marketingowych.

• W kolejnym kroku należy wprowadzić nazwę celu umożliwiającą jego 
szybkie rozpoznanie podczas wyświetlania raportów.



Rysunek 100: Wprowadzanie ogólnych informacji o celu konwersji

• Wprowadzany cel można Włączyć lub  Wyłączyć, poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego  pola  wyboru.  Włączenie celu  oznacza,  że od  tego 
momentu usługa  Google  Analytics  będzie  śledziła  cel  konwersji. 
Wyłączenie celu spowoduje przejście celu w stan nieaktywny bez jego 
usuwania.

• Następnie  należy  wybrać pozycję  celu.  Menu  rozwijane  umożliwia 
wybranie  pozycji  celu,  co  pozwala  kontrolować  kolejność,  w  jakiej 
będzie się on pojawiał na karcie  Cele w raportach,  a także  umożliwia 
przeniesienie celu z jednego zestawu do innego.

• W  kolejnym  kroku  należy  wybrać jeden  z  trzech  typów  celów.  Po 
zaznaczeniu typu celu powinna pojawić się sekcja Szczegóły celu, którą 
należy wypełnić wymaganymi danymi

 Docelowy adres URL

Ta  opcja umożliwia  określenie jako  celu strony  z  jej  własnym 
adresem URL.

Rysunek 101: Szczegóły celu Docelowy adres URL

 Czas spędzony w witrynie



Czas  spędzony  w  witrynie  zapewnia  dane  na  temat  określonego 
typu  zachowań  w  witrynie.  Utworzenie  dla  strony  celu  Czas 
spędzony  w  witrynie to  sposób  na  zmierzenie  zainteresowania 
danymi treściami oraz sprawdzenie, czy dana sekcja zawiera treści 
przyciągające użytkowników.

Aby utworzyć ten cel,  należy wybrać warunek, który  powinien być 
większy lub mniejszy niż przewidywany czas, jaki użytkownicy będą 
spędzali w witrynie.

Rysunek 102: Szczegóły celu Czas spędzony w witrynie

 Strony/odwiedziny

Ten  typ  celu  może  być  przydatny  do  uzyskiwania  wglądu  w 
zaangażowanie użytkowników w witrynie.

Rysunek 103: Szczegóły celu Strony/odwiedziny

2.4.2.6.3. Definiowanie ścieżek

Jeśli wybrany został typ celu Docelowy adres URL, to po wprowadzeniu 
informacji na temat celu należy zdefiniować ścieżkę.

Rysunek 104: Sekcja konfiguracji ścieżki do celu konwersji

• Aby zdefiniować ścieżkę, należy kliknąć opcję  Tak, utwórz ścieżkę dla 
tego celu.



Rysunek 105: Konfiguracja ścieżki celu

• W  kolejnym  kroku należy  wprowadzić Adres  URL pierwszej  strony 
znajdującej się na ścieżce konwersji. Powinna to być strona wspólna dla 
wszystkich użytkowników zmierzających do celu. Adresy URL ścieżek 
są traktowane jako wyrażenia regularne. Dlatego można uwzględniać 
symbole wieloznaczne i  używać innych metod wyrażeń regularnych, 
aby dopasować do celu więcej niż jeden adres URL.

• Dodatkowo dla wprowadzanego adresu URL należy podać Nazwę.

• Jeśli jest to krok niezbędny w procesie konwersji, to należy zaznaczyć 
pole  wyboru Wymagany  krok.  W sytuacji  w  której  pole  to  zostanie 
zaznaczone, użytkownicy docierający do strony celu bez przechodzenia 
przez stronę ścieżki, nie będą uwzględniani w liczeniu konwersji.

• Następnie  należy  wprowadzić kolejne  kroki,  aż  do  pełnego 
zdefiniowania  całej  ścieżki.  Można  wprowadzić  od  jednego  do  10 
kroków ścieżki.

Na  zakończenie  należy  kliknąć  przycisk  Zapisz  cel,  aby  utworzyć 
wybrany cel z wprowadzonymi parametrami, lub przycisk  Anuluj, aby wyjść 
bez zapisywania.

Rysunek 106: Opcje menu Cele



2.4.2.6.4. Przegląd

W przypadku witryn niezwiązanych z e-commerce, konwersje na cel to 
podstawowe  parametry  pozwalające  ocenić  skuteczność  witryny  w 
wypełnianiu celów biznesowych. Wykres pozwala określić trendy konwersji 
dla poszczególnych celów lub ogółu konwersji i wartość konwersji.

Każda witryna ma zwykle kilka celów. Przykładami celów są prośby o 
kontakt z przedstawicielem handlowym, rejestracje adresów e-mailowych czy 
odsłony  stron  specyfikacji  produktów.  Przypisanie  wartości  takim  celom 
umożliwia porównywanie wartości odwiedzin dla poszczególnych odsyłaczy i 
słów kluczowych.

 Dobrym sposobem na określenie wartości celu jest oszacowanie, jak 
często  użytkownicy  osiągający  cel  stają  się  klientami witryny.  Jeżeli  na 
przykład działowi sprzedaży udaje się dokonać transakcji z 10% osób, które 
prosiły o kontakt, a średnia wartość transakcji wynosi 1500 PLN, to do celu 
„Kontakt” można przypisać wartość 150 PLN.

2.4.2.6.5. Łącznie liczba konwersji

Łączenie liczba konwersji to wykres  umożliwiający  określenie trendów 
konwersji dla poszczególnych celów.

2.4.2.6.6. Współczynnik konwersji

Współczynnik  konwersji  to  procentowa  wartość  odwiedzin,  których 
efektem  było  podjecie przez  użytkownika  działań,  które  zostały  określone 
jako istotne dla firmy.

2.4.2.6.7. Weryfikacja celu

Raport wskazuje strony liczone jako cele oraz liczbę wyświetleń każdej 
z nich. Jest przydatny w sprawdzaniu śledzonych stron celów, ponieważ cel 
można  zdefiniować  jako  katalog  lub  kolekcję  stron.  Korzystając  z  tego 
raportu,  można  zobaczyć  strony,  których  wyświetlenie  zliczono  jako 
konwersje.

2.4.2.6.8. Odwrotna ścieżka do celu

Raport pokazuje sposób dochodzenia użytkowników do celów. Zawiera 
wykaz ścieżek nawigacji  do wybranego celu (który należy wybrać z menu 
rozwijanego) i informacje o liczbie konwersji odpowiadającej każdej ścieżce. 
Raport  ten  różni  się  od  raportów  dotyczących  zdefiniowanych  ścieżek, 
ponieważ wyświetlane są w nim różne ścieżki nawigacji do celu, a nie tylko 
wejścia  i  wyjścia  ze  zdefiniowanych  ścieżek.  Raport  ten jest  szczególnie 



przydatny w przypadku witryn,  do których kieruje  wiele  linków,  ponieważ 
umożliwia  uzyskanie  informacji  na  temat  treści,  które  użytkownik  musi 
zobaczyć, aby przekonać się do oferty i dokonać konwersji.

2.4.2.6.9. Wartość celu

Wartość celu to łączne przychody z e-commerce lub konwersji na cel. 
Raport  przedstawia  wartość  pieniężną  wytworzoną  w  witrynie  przez 
konwersje  na  cel.  Wartość  ta  jest  wyliczana  jako  liczba  konwersji  na  cel 
pomnożona przez wartości przypisane poszczególnym celom.

2.4.2.6.10. Porzucone ścieżki do celu

Porzucone  ścieżki  do  celu  informują  o  liczbie  prowadzących  do 
konwersji  działań,  które  zostały  rozpoczęte  przez  użytkowników,  lecz  nie 
zakończone.  Ścieżki,  które  są  śledzone  przez  ten  raport,  są  określane 
podczas definiowania  celów konwersji.  Liczbę porzuconych  ścieżek można 
zminimalizować,  projektując  łatwe  do  ukończenia  etapy  konwersji,  które 
zostaną zaakceptowane przez użytkowników i będą dla nich zrozumiałe.

Ułatwiając użytkownikom dotarcie do celu wizyty w witrynie, zwiększa 
się  prawdopodobieństwo  konwersji.  W  przypadku  wysokiego  wskaźnika 
porzuceń  należy  wykorzystać  raport  Wizualizacja  ścieżek,  aby  określić 
miejsca, w których użytkownicy tracą zainteresowanie witryną.

2.4.2.6.11. Wizualizacja ścieżek

Raport pozwala ustalić moment, w którym użytkownicy po wejściu na 
określoną  ścieżkę  porzucają  ją.  Pola  w  środkowej  kolumnie  przedstawiają 
poszczególne kroki zdefiniowanej ścieżki do celu. Wewnątrz każdego z pól 
wyświetlana jest liczba i procent użytkowników, którzy przeszli do kolejnego 
kroku. Pola po prawej stronie pokazują liczbę osób, które porzuciły dany krok 
i witryny, do których przeszli. Pola po lewej stronie pokazują sposoby wejścia 
użytkowników na ścieżkę i miejsca, z których przyszli.

Rysunek 107: Raport Cele - Wizualizacja ścieżek



2.4.2.7. Raportowanie niestandardowe

Przed utworzeniem raportu niestandardowego należy wziąć pod uwagę 
kilka  wskazówek.  Po  pierwsze  ważny  jest  ogólny  zarys  sposobu 
przedstawiania danych w raportach. Po określeniu ogólnego zarysu należy 
wypróbować różne wymiary i  charakterystyki  i  utworzyć raport  testowy w 
celu sprawdzenia, jak będzie wyglądał ukończony raport niestandardowy.

Rysunek 108: Opcje menu Raportowanie niestandardowe

2.4.2.7.1. Podstawy tworzenia

1. W  celu  utworzenia  raportu,  na  stronie  Zarządzanie  raportami 
niestandardowymi należy  kliknąć  polecenie  Utwórz  nowy 
niestandardowy raport.

Rysunek 109: Sekcja Zarządzanie raportami niestandardowymi

2. Aby  nazwać  nowy  raport  należy  kliknąć  w tytułu  nadany  mu 
automatycznie i wprowadzić własną nazwę. Zaleca się wprowadzenie 
prostego  i  łatwego  do  zidentyfikowania  tytułu  raportu 
niestandardowego,  aby  można  go  było  bez  problemu  odnaleźć  na 
liście.

2.4.2.7.2. Wymiary

Wymiary to kategorie, na które podzielone są dane w raportach.

Rysunek 110: Lista wymiarów



Można  wybrać  pięć  wymiarów  -  jeden  dla  segmentu  tabeli  na 
najwyższym poziomie oraz do czterech wymiarów niższego poziomu.

Rysunek 111: Przeciąganie wymiarów z listy na raport

2.4.2.7.3. Charakterystyki

Do raportów niestandardowych można dołączyć do 10 charakterystyk, 
tworząc  kolumny  raportu.  Jeśli  jednak  są  one  połączone  z  wymiarami, 
podlegają  definicjom  dotyczącym  połączeń  wymiarów  i  charakterystyk, 
określonym przez wymiary.

1. W  tym  celu  należy  wybrać  jedną  z  kategorii charakterystyki: 
Wykorzystanie witryny, Zawartość, Cele, E-commerce, Reklama.

Rysunek 112: Lista charakterystyk

2. Następnie  należy  przeciągnąć i  upuścić każdą  wybraną 
charakterystykę do niebieskiego wykropkowanego pola, oznaczonego 
etykietą charakterystyka. Aby cofnąć wybór, wystarczy kliknąć przycisk 
X przy danej charakterystyce.



Rysunek 113: Przeciąganie charakterystyk z listy na raport

3. Po  uporządkowaniu  wymiarów  i  charakterystyk  można  jeszcze 
utworzyć nową kartę. Wymiary wybrane dla pierwszej karty będą miały 
taką samą strukturę na wszystkich pozostałych kartach.

4. Po  zakończeniu  należy  kliknąć przycisk  Utwórz  raport lub  Wyświetl  
podgląd raportu, aby zobaczyć efekty.

2.4.2.8. Wyświetlanie raportów

Dane  pojawią  się  od  razu po zakończeniu  tworzenia  raportu 
niestandardowego. Domyślnym ustawieniem wykresu jest przedstawienie w 
raporcie niestandardowym pierwszej wybranej charakterystyki na karcie. Aby 
zobaczyć  inne  charakterystyki  lub  porównać  je  ze  sobą,  należy  wykonać 
poniższe kroki:

1. Kliknąć   menu rozwijane funkcji  Wykres wg,  znajdujące się  w górnej 
części raportu.

2. Wybrać  charakterystykę  lub  charakterystyki,  które  mają  zostać 
przedstawione na wykresie.

Aby edytować raport po jego zapisaniu, należy kliknąć opcję Edytuj ten 
raport  znajdującą  się  bezpośrednio  w  raporcie  lub  wrócić do  strony 
Omówienie i  kliknąć opcję  Edytuj, znajdującą  się  na  liście  zapisanych 
raportów.

2.4.2.9. Moje dostosowania

Rysunek 114: Opcje menu Moje dostosowania



2.4.2.9.1. Raporty niestandardowe

Rysunek 115: Tworzenie raportu niestandardowego

2.4.2.9.2. Zaawansowane segmenty

Opcja  Zaawansowane  segmenty służy  do  zaawansowanej  analizy 
danych Google Analytics.

Rysunek 116: Zarządzanie zaawansowanymi segmentami

W  przypadku  wszystkich  raportów  Analytics  dostępna  jest  opcja 
filtrowania  danych  za  pomocą  jednego  z  domyślnych  segmentów 
zaawansowanych lub utworzenia własnego segmentu od podstaw.

Domyślne segmenty zaawansowane

Aby  zastosować  domyślne  segmenty zaawansowane do  danego 
raportu, należy:



• Kliknąć  menu  rozwijane  z  etykietą  Segmenty  zaawansowane, 
znajdujące się w prawym górnym rogu raportu,

Rysunek 117: Wybór segmentów zaawansowanych

• zaznacz odpowiednie segmenty,

• kliknąć przycisk Zastosuj, aby zakończyć.

Tworzenie własnych segmentów zaawansowanych

Istnieje  również  możliwość  tworzenia  własnych  segmentów 
zaawansowanych. W tym celu należy postępować zgodnie z przedstawiona 
poniżej procedurą.

• Na  początku  należy  kliknąć  polecenie  Utwórz  nowy  segment 
zaawansowany,  znajdujące  się  w  sekcji  Moje  dostosowania - 
Zaawansowane segmenty.

Rysunek 118: Tworzenie własnego segmentu



• Następnie  powinien  zostać  określony  wymiary  lub  charakterystyki 
segmentu. W tym celu należy przeciągnąć wymiar lub charakterystykę 
do pola obramowanego wykropkowaną linią.

• Gdy  wymiar  lub  charakterystyka  zostanie  wskazana,  należy  wybrać 
Warunek odpowiedni  dla  segmentu oraz  wprowadź  Wartość 
porównania dla segmentu.

• Do segmentu można dodawać parametry i albo lub.

• Należy  pamiętać  o  przetestowaniu  każdego segmentu,  aby upewnić 
się, że podano w nim prawidłowe warunki. W tym celu należy kliknąć 
przycisk  Przetestuj  segment,  aby  zobaczyć,  w  jaki  sposób 
przefiltrowana  zostanie  całkowita  liczba  odwiedzin  witryny  po 
zastosowaniu zdefiniowanych warunków.

• Na  zakończenie  należy  podać nazwę  segmentu  i  kliknąć polecenie 
Utwórz segment, aby zapisać segment.

2.4.2.9.3. Analiza

Alerty  automatyczne  monitorują  ruch  w  witrynie  internetowej.  W 
momencie wykrycia nietypowych zachowań wysyłany jest alert, który można 
następnie odczytać w raporcie Analiza. 

Rysunek 119: Zarządzanie alertami analizy

2.4.2.9.4. E-mail

Istnieje wiele możliwości wysłania raportu pocztą e-mail. Zaplanowane 
raporty e-mail zawierają dane z poprzedniego dnia, tygodnia, miesiąca lub 



kwartału. Można także wysłać e-mail z raportem w dowolnym momencie oraz 
dodawać raporty do już skonfigurowanych powiadomień mailowych.

Natychmiastowe wysyłanie e-maili z raportem:

• Będąc na stronie raportu należy kliknąć opcję E-mail, znajdującą się tuż 
nad tytułem raportu.

Rysunek 120: Przyciski nad tytułem raportu

• Następnie  na  karcie  Wyślij  teraz należy  wprowadzić  odpowiednie 
informacje:

 adresatów wiadomości,

 format wiadomości e-mail (XML, PDF, CSV lub TSV),

 temat i opis.

Rysunek 121: Wysyłanie wiadomości e-mail z raportem

• Gdy  wszystkie  dane  zostaną  uzupełnione,  należy  kliknąć przycisk 
Wyślij, aby wysłać wiadomość z raportem.

Regularne wysyłanie e-maili z raportami:

• Będąc na stronie raportu należy kliknąć opcję E-mail, znajdującą się tuż 
nad nad tytułem raportu.



• Następnie  na  karcie  Harmonogram należy  wprowadzić  odpowiednie 
informacje:

Rysunek 122: Tworzenie harmonogramu wysyłania e-maili z raportami

• W kolejnym kroku  z menu rozwijanego  należy wybrać harmonogram, 
zgodnie z którym mają być wysyłane maile z raportami.

Rysunek 123: Wybór typu harmonogramu

• Na  zakończenie  należy  kliknąć przycisk  Harmonogram, aby  zapisać 
powiadomienie.

Dodawanie raportu do istniejącej zaplanowanej wiadomości e-mail:

• Będąc na stronie raportu należy kliknąć opcję E-mail, znajdującą się tuż 
nad tytułem raportu.

• Następnie  na karcie  Dodaj  do  istniejących należy  wybrać 
powiadomienie, do którego ma zostać dodany raport.

Rysunek 124: Dodawanie raportu do istniejącego powiadomienia



• Na zakończenie wystarczy kliknąć przycisk Dodaj raport.

W każdej z metod wysyłania e-maili z raportami dostępny jest podgląd 
tworzonej wiadomości.

Rysunek 125: Podgląd tworzonej wiadomości

2.4.3. Zasoby pomocy

Rysunek 126: Opcje menu Zasoby pomocy

Google  Analytics  udostępnia  zasoby  pomocy,  które  ułatwiają 
rozpoczęcie  korzystania z  narzędzia.  W bocznym menu dostępne są linki, 
które udostępniają pomoc kontekstową dotyczącą aktualnie wyświetlanego 
raportu. W niektórych sekcjach raportów pojawiają się dodatkowe odnośniki 
w postaci znaków zapytania. Kliknięcie w jeden z linków znajdujących się w 
menu Zasoby pomocy lub przycisku znaku zapytania powoduje wyświetlenie 
okienka z podpowiedzią.

2.4.3.1. Raport - informacje

Odnośnik Raport  -  informacje wyświetla  krótki  opis  i  możliwości 
aktywnego raportu.

Rysunek 127: Informacje o raporcie

2.4.3.2. Uniwersytet konwersji

Uniwersytet konwersji dostarcza praktycznych wskazówek jak można 
wykorzystać dane z  konkretnego raportu  w działaniach marketingowych  i 
optymalizacyjnych.



Rysunek 128: Uniwersytet konwersji

2.4.3.3. Typowe pytania

Okienko  Typowe  pytania pokazuje  listę  najczęstszych  pytań 
powiązanych z wyświetlanym raportem.

Rysunek 129: Typowe pytania

Pytania  są  jednocześnie  odnośnikami  do  stron  z  wyjaśnieniem 
problemu.

2.4.3.4. Pomoc kontekstowa

W raportach przy niektórych polach pojawiają się odnośniki w postaci 
znaków zapytania. 

Rysunek 130: Pomoc kontekstowa

Służą one do wyświetlania pomocy kontekstowej związanej z danym 
elementem, np. wyjaśniają znaczenie danego wskaźnika czy zmiennej.

Inne  sposoby  uzyskiwania  pomocy  dotyczącej  narzędzi  Google 
Analytics to:



• Centrum  pomocy7 -  omówienie  sposobów  korzystania  z  Google 
Analytics, sekcja najczęściej zadawanych pytań.

• Forum pomocy8 - możliwość zadawania pytań ekspertom.

• Kontakt z autoryzowanym konsultantem Google Analytics9 - odpłatna 
pomoc od pobliskiego partnera Google.

• Kanał  wideo10 -  kanał  Google  Analytics  na  YouTube  zawierający 
informacje  na  temat  funkcji,  optymalizacji  słów  kluczowych,  porad 
dotyczących użytkowania, itp.

7 Centrum pomocy: http://www.google.com/support/googleanalytics/?
utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl

8 Forum pomocy:
http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/?
utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl 

9 Lista autoryzowanych konsultantów:
http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/authorized_consultants.html#utm_source=Discove
rList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl 

10 Kanał filmów wideo:
http://www.youtube.com/googleanalytics?
utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl 

http://www.youtube.com/googleanalytics?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.youtube.com/googleanalytics?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/authorized_consultants.html#utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/intl/pl_ALL/analytics/authorized_consultants.html#utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/support/forum/p/Google+Analytics/?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/support/googleanalytics/?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl
http://www.google.com/support/googleanalytics/?utm_source=DiscoverList&utm_medium=et&utm_campaign=pl&hl=pl


Podsumowanie

Google Analytics zapewnia wszechstronne funkcje śledzenia wszystkim 
właścicielom  witryn  internetowych.  Jest  to  jedno  z  najskuteczniejszych 
narzędzi  analityki  sieciowej  na  rynku,  a  przy  tym  jest  dla  wszystkich 
dostępne bezpłatnie.  Google Analytics  dostarcza informacji,  w jaki  sposób 
użytkownicy znajdują witrynę i jak przebiega ich interakcja. Dzięki tej usłudze 
można porównywać zachowanie  i  rentowność  użytkowników skierowanych 
przy użyciu poszczególnych reklam, słów kluczowych, wyszukiwarek i e-maili, 
a  także  uzyskać  cenne  informacje  umożliwiające  udoskonalenie  treści  i 
wyglądu witryny. 

Google Analytics dostarcza, w szczególności użytkownikom programu 
AdWords, praktyczne  informacje,  dzięki  którym można  zwiększyć  zwrot  z 
inwestycji, śledząc dane kosztów we wszystkich kampaniach i łącząc te dane 
z  informacjami  o  konwersjach  dotyczących  poszczególnych  stron.  Google 
Analytics automatycznie importuje dane o kosztach AdWords, dzięki czemu 
można śledzić  skuteczność kampanii  AdWords,  oraz automatycznie  taguje 
docelowe adresy  URL AdWords,  umożliwiając  śledzenie  słów kluczowych i 
wskaźników konwersji kampanii bez udziału reklamodawcy.

Google  Analytics  to  rozwiązanie  w  zakresie  analityki  sieciowej 
zapewniające dokładny wgląd w ruch w witrynie oraz skuteczność działań 
marketingowych.  Zaawansowane,  elastyczne  i  łatwe  w  użyciu  funkcje 
umożliwiają przeglądanie i analizowanie danych na temat ruchu w całkowicie 
nowy sposób. Dzięki  Google Analytics  można tworzyć bardziej  precyzyjnie 
kierowane  reklamy,  wzmocnić  inicjatywy  marketingowe  i  projektować 
witryny internetowe generujące więcej konwersji.
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