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Analytics… porteu Gelocatil?
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• Configuració inicial

• Configuració d'objectius

• Opcions generals

• Configuració de segments

• Informes personalitzats

. Configuració de filtres

• Analytics profund; el més usual

PROGRAMA
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És el sistema d'anàlisi 

Web de Google i 

serveix per conèixer 

tot el que passa al 

web...definir 

estratègies de 

màrqueting digital 

futures i, ...si ho fem 

bé, arribar al ROI.

Google Analytics

http://www.google.com/analytics/

Configuració Inicial
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Alta / inserció correcta del codi

2. Etiquetar totes les 

planes.

3. Comprovar que tot 

funcioni !!

Configuració Inicial
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Configuració Inicial
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Repassem la configuració del compte

Configuració Inicial

Account name
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Repassem la configuració de la propietat

Configuració Inicial

Demographic and interest reports

Search console

Remarketing

Miltidomain (add)

Remarketing
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Repassem la configuració de la vista

Configuració Inicial

Bot filtering

Site search Tracking
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Configuració d'objectius

•Definir objectius: Què vols aconseguir amb el teu lloc Web? 

•Quantificar objectius: Quines accions tenen un valor directe o indirecte? 

•Exemples d'objectius de lloc Web: 

•Compra de productes, descàrrega de programari, registre nou client, 

contacte, subscripció al butlletí de notícies, selecció de pàgines concretes, 

etc.
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Configuració d'objectius
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Configuració d'objectius
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Configuració d’objectius URL de destí - + comú

Configuració d'objectius
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Configuració d’objectius URL de destí - + comú

Configuració d'objectius
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Informes d’objectius – (embut de conversió e-commerce)

Configuració d'objectius
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Opcions generals

Reports

La millor forma 

d’aprendre és 

navegant per les 

opcions, amb el 

recolzament de les 

ajudes.

Naveguem....
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Opcions generals

Saved Reports

Anem guardant el 

nostres propis 

informes a mesura 

que descobrim les 

opcions...
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Configuració de segments

Segments avançats personalitzats – Creació

És una eina que permet seccionar les dades, fer proves i obtenir resultats molt 

precisos.

A diferència dels perfils i filtres, els segments serveixen per segmentar i 

COMPARAR i NO alteren les dades originals.

En aquest sentit un segment NO serveix per:

•Filtrar tràfic per ip s

•Filtrar per redireccionaments (embuts)

•Filtrar per més de 4 objectius

•Visualitzar motion charts
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Dimensions i indicadors

Dimensions d'usuari: Serveixen per filtrar per 

valors del comportament dels usuaris, fonts, 

continguts ...

Indicadors (mètriques): Serveixen per filtrar valors 

com: abandonaments, entrades, sortides, noves 

visites, temps de navegació, pàgines vistes, etc ..

Exemples

Configuració de segments
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Informes personalitzats

Exemples

La funció d'informes personalitzats permet dissenyar informes a mida.

També es pot organitzar dimensions i indicadors per obtenir una vista 

específica de les dades.
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Els filtres són condicions que assignem a un perfil de trànsit, i s'apliquen a la 

informació del compte per tal de manipular els resultats finals (alteren les 

dades d'origen).

Tipus de filtres:

Per que una vista mostri les especificacions desitjades, hem de crear 

filtres i assignar-los a cada vista.

Creació

Configuració de filtres
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Configuració de filtres

Exemple: Filtre anti-spam

(success-seo.com|burbuja.info|mimi.hu|100dollars-seo.com)
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Seguiment d’esdeveniments concrets

Serveix per controlar esdeveniments asíncrons, és a dir que s'executen en un 

mateix moment. exemples:

Analytics profund

https://support.google.com/analytics/answer/1033068?hl=es
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Analytics profund

Etiquetes d’enllaços (URL)

Serveix per controlar unitàriament les campanyes que podem fer a diferents 

mitjans, fins i tot el butlletí o newsletter...

URL builder

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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Gràcies!
27

Alerta, amb el temps real... Que enganxa!

Un consell...
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BARCELONA – ALICANTE

902 104 184

Víctor de Francisco

Director de REEXPORTA. 

Think About Export,s.l.

vdf@reexporta.com

@victordf

http://www.linkedin.com/company/reexporta.-think-about-export


