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Installatiehandleiding voor Google Analytics 

Met de installatiehandleiding voor Google Analytics kunt u snel een serie rapporten voor een profiel 
opstellen en configureren. 

Stap 1   -  Een Google Analytics-account maken
Stap 2   -  Uw profiel configureren
Stap 3   -  De trackingcode bewerken voor aangepaste website-instellingen
Stap 4   -  De trackingcode toevoegen aan uw webpagina’s 
Stap 5   -  Koppelen met uw AdWords-account
Stap 6  -  Doelen en trechters maken
Stap 7   -  Uw advertentiecampagnes coderen
Stap 8   -  Filters maken
Stap 9   -  Andere gebruikers toegang verlenen
Stap 10  -  Het bijhouden van e-commercetransacties inschakelen

Copyright Google©

Stap 1 - Een Google Analytics-account maken
 

Opmerking voor AdWords-gebruikers: met Google Analytics kunt u kostengegevens uit Google AdWords 
importeren en bijhouden, mits uw AdWords- en Analytics-account aan elkaar zijn gekoppeld. Meld u aan 
bij uw AdWords-account en volg de instructies op de pagina 'Google Analytics' op het tabblad 
Rapportage.

U maakt als volgt een Analytics-account: 

1. Ga naar http://www.google.nl/analytics.
2. Geef het e-mailadres en wachtwoord van uw Google-account op en klik op Aanmelden. Als u geen 

Google-account heeft, klikt u op Nu registreren om er een te maken.
3. Klik op Registreren.
4. Geef de URL van uw website op en kies http:// of https:// in de vervolgkeuzelijst. Geef een bijnaam 

voor dit account op in het veld Accountnaam en klik op Doorgaan.
5. Geef uw contactgegevens op en klik op Doorgaan.
6. Lees de Servicevoorwaarden van Google Analytics. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, 

vinkt u het selectievakje bij Ja aan en klikt u op Nieuw account maken om door te gaan.

Op de pagina Instructies voor het bijhouden van conversies die verschijnt, ziet u de trackingcode die 
u in elke pagina van uw site moet plakken. We raden u echter aan nog enkele extra stappen uit te voeren 
voordat u deze code plaatst, om ervoor te zorgen dat de gegevens die u verzamelt, relevant zijn. Als u de 
trackingcode meteen wilt installeren, gaat u verder met Stap 4.

Zo niet, klik dan op Doorgaan op de pagina Instructies voor het bijhouden van conversies om naar 
uw nieuwe account te gaan.

Stap 2 - Uw profiel configureren

Het is belangrijk om uw profiel te configureren, omdat u dan het meeste uit uw rapporten kunt halen. U 
opent uw profielinstellingen als volgt:

1. Zoek het profiel dat u wilt bewerken in de tabel Websiteprofielen.
2. Klik op Bewerken. De pagina 'Profielinstellingen' wordt weergegeven.
3. Klik op Bewerken in de tabel 'Informatie over het hoofdprofiel van de website'.

Standaardpagina
Wanneer u deze instelt op de standaard (of index-)pagina van uw site, kunnen met Google Analytics log-
items worden gemaakt voor bijvoorbeeld www.example.com en www.example.com/index.html. Dit is 
feite dezelfde pagina, maar ze worden geregistreerd als twee aparte pagina's totdat de instellingen voor 
de standaardpagina zijn geconfigureerd.

http://www.google.nl/analytics
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URL-queryparameters uitsluiten
Maakt uw site gebruik van id's voor dynamische sessies of voor gebruikers? U kunt opgeven dat Analytics 
deze variabelen negeert, zodat ze niet worden meegeteld als unieke pagina's. Geef de queryparameters 
op die u wilt uitsluiten, gescheiden door komma's. 

E-commercewebsite
Selecteer Ja om e-commercerapportage en de serie rapporten van Analytics voor e-commerce in te 
schakelen. Meer informatie over e-commercerapportage vindt u bij Stap 10.

Stap 3 - De trackingcode bewerken voor aangepaste website-instellingen

 
De trackingcode die u ontvangt, is ontworpen voor gebruik met de meeste site-instellingen. Er zijn 
echter enkele gevallen waarin u kleine aanpassingen moet aanbrengen in de trackingcode op elk van uw 
pagina’s. Als een van de volgende gevallen op u van toepassing is, volgt u de instructies om uw code bij 
te werken voordat u deze aan uw pagina’s toevoegt.

Na deze les kunt u: 

1. Meerdere domeinen in één profiel bijhouden (bijvoorbeeld de hoofdsite en een beveiligde  
winkelsite)

2. Meer dan één subdomein in één profiel bijhouden
3. Meerdere domeinaliassen bijhouden

Stap 4 - De trackingcode toevoegen aan uw webpagina's 

De trackingcode aan uw webpagina's toevoegen

Google Analytics houdt alleen pagina's bij die de Google Analytics-trackingcode bevatten. U dient deze 
code toe te voegen aan elke pagina van uw site, hetzij handmatig of via het gebruik van een 'include'-
opdracht of andere methoden.

Ga als volgt te werk om de trackingcode weer te geven:

1. Meld u aan bij Google Analytics.
2. Ga op de pagina Analytics-instellingen naar het profiel waarvoor u de trackingcode wilt weer-

geven. Houd er rekening mee dat de trackingcode per profiel verschilt.
3. Klik op Bewerken in de kolom Instellingen van het profiel.
4. Klik op Status controleren in de rechterbovenhoek van het gedeelte 'Informatie over het hoofd-

profiel van de website'.
5. U kunt uw trackingcode kopiëren uit het tekstvak in het gedeelte 'Instructies voor het toevoegen 

van trackingcode'.

Algemene installatie - Kopieer de code en plak deze onder in de inhoud direct vóór de </body>-tag van 
elke pagina die u wilt bijhouden. Als u een 'include'-opdracht of sjabloon gebruikt, kunt u die hier op-
geven.

<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> 
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct="UA-xxxx-x"
urchinTracker();
</script> 

Vervang "xxxx-x" in het bovenstaande voorbeeld door uw accountnummer voor Google Analytics. U kunt 
de gehele aangepaste trackingcode weergeven met de instructies in Waar kan ik de conversiecode in 
mijn Google Analytics-account vinden? 

Wanneer u deze stap  heeft voltooid, begint Google Analytics met het verzamelen van gegevens. Binnen 
24 uur worden gegevens in uw rapporten weergegeven.

Sites op basis van een database - Voeg de trackingcode toe aan uw index.php-pagina of een vergelijk-
bare pagina (zoals default.php of index.cfm).

Een pagina met frames - Een website met frames genereert meerdere paginaweergaven: één voor de 
pagina waarop de frames worden gedefinieerd (met een FRAMESET- of IFRAME-tag in de HTML-code) en 
één voor elke pagina die wordt weergegeven in een frame. Hierdoor kan het aantal paginaweergaven 
kunstmatig hoog zijn. Zelfs wanneer een pagina op uw website alleen wordt weergegeven als frame 
voor een andere pagina, raden we u toch aan deze te voorzien van de volledige trackingcode. Bevat een 
pagina namelijk geen trackingcode, dan gaan de verwijzing, zoekwoorden en/of de campagnegegevens 
van de bron verloren wanneer bezoekers de pagina via een zoekmachine of een directe link vanaf een 
andere website bereiken.

Raadpleeg Hoe interpreteer ik de rapporten van een website met frames?.

Stap 5 - Koppelen met uw AdWords-account 

Voor AdWords-adverteerders kan Google Analytics kostengegevens importeren uit AdWords-cam-
pagnes. Als u uw AdWords- en Analytics-accounts wilt koppelen, meldt u zich aan bij uw AdWords-
account en volgt u de stappen die worden weergegeven op de pagina 'Google Analytics' op het tabblad 
Rapportage.
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Stap 6 - Doelen en trechters maken

  
Als uw website is ontworpen om bezoekers naar een bepaalde pagina te leiden, zoals een verkoop- of 
aanmeldingspagina, kunt u het aantal geslaagde conversies bijhouden in Google Analytics met behulp 
van doelen en trechters.

•	 Een doel is een webpagina die bezoekers bereiken wanneer ze een aankoop hebben gedaan of een 
andere gewenste actie hebben voltooid, zoals een registratie of download.

•	 Een trechter is het pad dat bezoekers moeten volgen om het doel te bereiken. Als u deze pagina's 
instelt, kunt u de waarde van het doel zien en ook hoe vaak bezoekers een doel niet halen (en waar 
ze dan wel naartoe gaan). 

Elk profiel kan maximaal vier doelen bevatten, met elk een gedefinieerde trechter. U stelt doelen en tre-
chters als volgt in:

Geef doelen op:

1. Ga op de pagina Analytics-instellingen naar het profiel waarvoor u doelen wilt maken en klik op  
Bewerken.

2. Selecteer een van de vier doelen voor dat profiel en klik op Bewerken.
3. Geef de Doel-URL op. Wanneer deze pagina is bereikt, heeft er een conversie plaatsgevonden. Dit 

kan een pagina voor het bevestigen van een registratie zijn, een pagina voor het voltooien van een 
betalingsprocedure of een pagina waarop een gebruiker wordt bedankt voor een actie.

4. Geef de Doelnaam op zoals deze moet worden weergegeven in uw Google Analytics-account.
5. Schakel het doel in of uit. Deze selectie bepaalt of deze conversies op dit moment worden bijge-

houden met Google Analytics. Doorgaans kunt u de optie Actief doel het beste inschakelen.

Vervolgens kunt u een trechter opgeven door de volgende stappen uit te voeren: 

1. Geef de URL op van de eerste pagina van uw conversietrechter. Dit moet een pagina zijn die alle 
gebruikers op weg naar het doel te zien krijgen. Als u bijvoorbeeld de gebruikersstroom voor uw 
betalingspagina's bijhoudt, moet u geen productpagina aan uw trechter toevoegen.

2. Geef een Naam op voor deze stap.
3. Als dit een verplichte stap is in het conversieproces, vinkt u het selectievakje naast de stap aan. Als 

het selectievakje is aangevinkt, worden gebruikers die de doelpagina bereiken zonder deze pagina 
in de trechter te hebben bezocht, niet geteld als conversie.

4. Geef de stappen naar het doel op totdat uw trechter volledig is gedefinieerd. U kunt maximaal tien 
stappen en minimaal één stap opgeven. 

Ten slotte configureert u Extra instellingen door de onderstaande stappen uit te voeren: 

1. Als de URL's die u hierboven heeft opgegeven, hoofdlettergevoelig zijn, vinkt u het selectievakje 
aan.

2. Geef een Doelwaarde op. Dit is de waarde die wordt gebruikt voor de ROI-berekeningen van 
Google Analytics, en kan een vaste waarde of een dynamische waarde zijn van uw e-commerce-
ontvangstpagina. In het eerste geval geeft u een waarde op in het veld. In het laatste geval laat u 
het veld leeg en raadpleegt u de pagina Hoe houd ik e-commercetransacties bij?.

3. Klik op Wijzigingen opslaan om dit doel of deze trechter te maken of klik op Annuleren om af te 
sluiten zonder iets te wijzigen.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over het instellen van doelen:

•	 Hoe stel ik doelen en trechters in voor dynamisch gegenereerde pagina’s? 
•	 De URL’s voor elke stap in mijn gedefinieerd trechterpad zijn identiek. Hoe kan ik conversies voor 

elke stap bijhouden alsof het een unieke URL is?
•	 Hoe kan ik klikken op uitgaande links handmatig bijhouden?
•	 Hoe kan ik bijhouden welke bestanden(zoals PDF-, AVI- of WMV-bestanden) vanaf mijn site worden 

gedownload?

Stap 7 - Uw advertentiecampagnes coderen  

Opmerking voor AdWords-gebruikers: als u alleen AdWords-campagnes wilt bijhouden, kunt u deze stap 
overslaan. Wanneer u uw AdWords- en Analytics-account aan elkaar heeft gekoppeld, worden zoek-
woorden in AdWords automatisch gecodeerd met de vereiste conversievariabelen.
 
U moet uw online advertenties coderen als u met Google Analytics wilt controleren welke marketingac-
tiviteiten werkelijk effect hebben. Coderen is het invoegen en definiëren van bepaalde variabelen in de 
links naar uw website.

Over het algemeen moet u al uw betaalde zoekwoordlinks, uw banners en andere advertenties en de 
links in uw e-mails voor promotie coderen, behalve die in Google AdWords, omdat die automatisch 
worden gecodeerd. Coderen is gelukkig zeer eenvoudig als u eenmaal begrijpt hoe u verschil kunt 
maken tussen de campagnes. Daarnaast maakt het hulpprogramma URL-maker het coderen van uw links 
nog eenvoudiger.

Link URL-maker : http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&hl=nl 

http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&hl=nl 
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Raadpleeg voor een volledige uitleg waarmee u uw links kunt coderen, het artikel Hoe kan ik mijn links 
van een code voorzien?. Zie de tabel hieronder als u meteen aan de slag wilt gaan.

Een voorbeeld van een URL:

http://www.voorbeeldsite.nl/?utm_source=google&utm_medium=ppc &utm_term=voorbeeldwoord 
&utm_content=campagne1 &utm_campaign=voorbeeldproduct

Stap 8 - Filters maken

 
Een filter wordt gebruikt voor het opnemen, uitsluiten of wijzigen van de weergave van bepaalde infor-
matie in een rapport.

Filters zijn niet verplicht, maar ze helpen u wel te bepalen welke gegevens u ziet en hoe u deze ziet. Om-
dat filters van invloed zijn op de manier waarop gegevens in uw rapporten worden weergegeven, is het 
belangrijk deze zo snel mogelijk in te stellen. Filters die zijn toegevoegd nadat uw account is begonnen 
met het verzamelen van gegevens, hebben geen effect op uw oude gegevens.

Filters zijn erg nuttig wanneer:

•	 u rapporten wilt zien voor een bepaald subdomein of een subdirectory
•	 u verkeer van bepaalde personen of plaatsen wilt uitsluiten
•	 uw dynamische parameters beter leesbaar zouden zijn als reeksen beschrijvende tekst

Er zijn meerdere redenen waarom filters nuttig zijn, maar als geen van deze op u van toepassing is, kunt 
u gerust doorgaan met de volgende stap.

Een filter bestaat uit:

•	 De naam van het filter
•	 Het type filter dat u wilt gebruiken
•	 Het filterveld waarop de bewerking van toepassing is. Meer informatie over deze velden vindt u in 

ons Helpcentrum: Welke gegevens geven de filtervelden weer?
•	 Het filterpatroon is de reeks die wordt vergeleken met het filterveld. Dit veld gebruikt reguliere 

expressies, een speciaal soort syntaxis dat gebruikmaakt van jokertekens en tekenreeksen voor de 
vergelijkingen. Raadpleeg Wat zijn reguliere expressies? voor aanwijzingen en tips.

U maakt als volgt een filter:

1. Klik op de link Filterbeheer op de pagina Analytics-instellingen.
2. Klik op Filter toevoegen.

Filtertypen 

In Analytics beschikt u over drie vooraf gedefinieerde filtertypen, die u kunt gebruiken voor algemene 
taken, en een aantal aangepaste filters.

Vooraf gedefinieerde filters:

1. Alle klikken van een domein (hostnaam) uitsluiten: gebruik dit filter om klikken uit te sluiten die 
afkomstig zijn van een bepaald netwerk, zoals het interne netwerk op uw werk.

2. Alle klikken van een IP-adres uitsluiten: met dit filter kunt u klikken van bepaalde bronnen uit-
sluiten. U kunt één IP-adres of een adresbereik opgeven.

3. Alleen verkeer uit een subdirectory opnemen: gebruik dit filter als u in een profiel alleen ge-
gevens over een bepaalde subdirectory (zoals www.example.com/motoren) wilt opnemen.
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Aangepaste filters:

•	 Patroon uitsluiten: met dit type filter sluit u logbestandregels (treffers) uit die overeenkomen met 
het filterpatroon. Regels die overeenkomen, worden volledig genegeerd. Met een filter waarmee 
Netscape wordt uitgesloten, wordt bijvoorbeeld ook alle andere informatie op die logbestandregel 
uitgesloten, zoals informatie over bezoekers, paden, verwijzingen en domeinen.

•	 Patroon opnemen: met dit type filter neemt u logbestandregels (treffers) op die overeenkomen 
met het filterpatroon. Alle niet-overeenkomende treffers worden genegeerd en de gegevens in 
niet-overeenkomende treffers zijn niet beschikbaar voor de Analytics-rapporten.

•	 Zoeken en vervangen: dit is een eenvoudig filter dat kan worden gebruikt om te zoeken naar een 
patroon binnen een veld en om het gevonden patroon te vervangen door een alternatieve vorm.

•	 Opzoektabel: met dit filter kunt u de naam van een opzoektabel selecteren waarmee u codes kunt 
toewijzen aan begrijpelijke labels. Met de tabel met telefoonmodellen worden codes voor telefoon-
platforms bijvoorbeeld toegewezen aan het model en de fabrikant voor telefoonwebbrowsers.

•	 Geavanceerd: met dit type filter kunt u een veld samenstellen op basis van één of twee andere 
velden. De filtermodule past de expressies toe op de twee velden voor extraheren en stelt vervol-
gens een veld samen met behulp van de expressie ‘Samenstellen’. Lees het artikel over geavan-
ceerde filters voor meer informatie.

•	 Hoofdletters/kleine letters: hiermee zet u de inhoud van een veld om in alleen hoofdletters of 
kleine letters. Deze filters hebben alleen invloed op letters en niet op tekens of cijfers.

Algemeen gebruik

Alleen rapporteren over verkeer naar een subdirectory - Als u een trackingcode heeft voor uw gehele 
domein, maar aparte rapporten wilt zien voor een bepaald subdomein, kun u een filter maken dat alleen 
verkeer naar uw subdomein bevat.

Filtertype: Aangepast filter > Opnemen 
Filterveld: Hostnaam
Filterpatroon: subdomein\.example\.com
Hoofdlettergevoelig: Nee

Hiermee wordt al het verkeer uitgesloten dat niet naar het domein subdomein.example.com gaat.

Interne IP-adressen uitsluiten - Als u verkeer van interne IP-adressen wilt uitsluiten zodat uw eigen 
bezoeken en die van uw werknemers niet in de rapporten komen te staan, geeft u uw IP-adres op in het 
onderstaande filter. U kunt ook een reeks adressen wegfilteren, zoals in het tweede voorbeeld. Gebruik 
reguliere expressies in het veld ‘IP-adres’.

Filtertype: Alle verkeer van een bepaald IP-adres uitsluiten
IP-adres: 99\.999\.999\.9

Of wanneer u een bereik wilt filteren van 192.168.1.1 tot 192.168.125:

Filtertype: Alle verkeer van een bepaald IP-adres uitsluiten
IP-adres: ^192\.168\.1\.([1-9]|[1-9][0-9 ]|1[01][0-9]|12[0-5])$
 

Stap 9 - Andere gebruikers toegang verlenen 

 
Google Analytics biedt u de mogelijkheid elk gewenst aantal gebruikers toe te voegen aan uw account. 
Tevens kunt u toegangsniveaus definiëren voor uw rapporten.

Toegang tot het profiel verlenen

Volg de onderstaande instructies om toegang aan een andere gebruiker te verlenen. Houd er rekening 
mee dat deze gebruikers een gratis Google-account moeten maken om toegang te kunnen krijgen.
1. Klik op Toegangsbeheer.
2. Klik op Toevoegen.
3. Geef het e-mailadres en de achternaam en voornaam van de gebruiker op.
4. Selecteer het Toegangstype voor deze gebruiker: Uitsluitend rapporten weergeven of Account-

beheerder. Bij deze laatste optie kan de gebruiker accountinstellingen bewerken.
5. Als u Alleen rapporten weergeven heeft geselecteerd, geeft u de profielen op waarvoor de gebruik-

er toegang moet hebben (accountbeheerders hebben toegang tot alle profielen). Rapporten voor 
profielen die niet zijn geselecteerd, zijn niet beschikbaar voor deze gebruiker.

6. Klik op Toevoegen om de profielen te verplaatsen naar de lijst Geselecteerde websiteprofielen.
7. Klik op Voltooien om de nieuwe gebruiker te maken.

Stap 10 - Het bijhouden van e-commercetransacties inschakelen 

Met een aantal eenvoudige toevoegingen aan uw ontvangstpagina kan Google Analytics automatisch 
transactie- en productgegevens detecteren en vastleggen. De benodigde informatie wordt in een ver-
borgen formulier gezet, dat wordt geparseerd voor het genereren van transactie- en productgegevens. 
De meeste e-commercesystemen die met sjablonen werken, kunnen worden aangepast om deze ge-
gevens op te nemen in de ontvangstpagina.

U moet de e-commercerapportage inschakelen voor uw websiteprofiel:

•	 Klik	op	de	pagina	Analytics-instellingen op Bewerken naast het profiel dat u wilt inschakelen.
•	 Klik	in	het	vak	'Informatie	over	het	hoofdprofiel	van	de	website'	op	Bewerken.
•	 Selecteer	voor	'E-commercewebsite'	het	keuzerondje	Ja in plaats van Nee.

De vereiste informatie schrijven

In de kwitantie moeten ergens onder de trackingcode de volgende regels worden geschreven door de 
zoekmachine. Alles tussen haakjes moet worden vervangen door werkelijke waarden, zoals wordt be-
schreven in Hoe houd ik e-commercetransacties bij?.
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<body onLoad="javascript:__utmSetTrans()">

<form style="display:none;" name="utmform"> 

<textarea id="utmtrans">

UTM:T|[ordernummer]|[partner]|[totaal]|[belasting]|[verzendkosten]|[
plaats]|[staat]|[land] 
UTM:I|[ordernummer]|[sku/code]|[productnaam]|
[categorie]|[prijs]|[hoeveelheid] 

</textarea> 

</form

Raadpleeg Hoe houd ik e-commercetransacties bij? voor meer informatie over het vermelden van trans-
actie-informatie op uw ontvangstpagina's.

Meer informatie

Transacties bijhouden voor alle domeinen en subdomeinen - Als u transacties bijhoudt die 
voorkomen op andere domeinen of subdomeinen dan uw hoofdsite, gaat u naar Een winkelwagentje 
van derden bijhouden. voor instructies over het bijwerken van uw trackingcode.

Compatibiliteit met winkelwagentjes van derden - Google Analytics gebruikt directe cookies van de 
client om bezoekers bij te houden en rapporten te genereren. Voor deze cookies moet de JavaScript-
code van elke webpagina worden verwijderd om te voorkomen dat de beveiligingsinstellingen in de 
webbrowsers van uw bezoekers worden geschonden. Als u de broncode van uw winkelwagentjessite 
kunt bewerken en de trackingcode van Google Analytics kunt toevoegen, kunt u deze site gebruiken met 
Google Analytics.

Installatiehandleiding voor Google Analytics 

1. Meerdere domeinen in één profiel bijhouden
2. Hoe maak ik een kopie van een profiel in mijn account?
3. Meer dan één subdomein in één profiel bijhouden
4. Hoe kan ik een site met domeinaliassen bijhouden?
5. Waar kan ik de conversiecode in mijn Google Analytics-account vinden?
6. Hoe interpreteer ik de rapporten van een website met frames?
7. Hoe houd ik e-commercetransacties bij?
8. Hoe stel ik doelen en trechters in voor dynamisch gegenereerde pagina's?
9. De URL's voor elke stap in mijn gedefinieerd trechterpad zijn identiek. Hoe kan ik conversies voor  

elke stap bijhouden alsof het een unieke URL is?
10. Hoe kan ik klikken op uitgaande links handmatig bijhouden?
11. Hoe kan ik bijhouden welke bestanden(zoals PDF-, AVI- of WMV-bestanden) vanaf mijn site  

worden gedownload?
12. Hoe kan ik mijn links van een code voorzien?
13. Welke gegevens geven de filtervelden weer?
14. Wat zijn reguliere expressies? 
15. Een winkelwagentje van derden bijhouden.
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1. Meerdere domeinen in één profiel bijhouden 

In dit artikel wordt beschreven hoe u gegevens kunt bijhouden in afzonderlijke domeinen, zoals www.
example.com en www.mijnsite.nl. 

Als uw site meerdere domeinen omvat, kunt u nog steeds bezoekers bijhouden met enkele kleine aan-
passingen aan uw trackingcode: 

1. Voeg voor alle pagina’s van beide domeinen de volgende (vetgedrukte) regels toe aan de tracking-
code. 

<script type=”text/javascript”>
var gaJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://
ssl.” : “http://www.”);
document.write(unescape(“%3Cscript src=’” + gaJsHost + “google-ana-
lytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
</script>
<script type=”text/javascript”> 
try{
var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-12345-1”);
pageTracker._setDomainName(“none”);
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}
</script>

2. Vervolgens voegt u de functie ‘_link’ toe aan alle links tussen de domeinen. De trackingcode voor 
Analytics en aanroepen van ‘_gat._getTracker’ (weergegeven in stap 1) moeten op de pagina boven 
de aanroep van ‘_link’ worden geplaatst. Als uw huidige links er als volgt uitzien:

<a href=”https://www.secondsite.com/?login=parameters”> Nu aan-
melden</a> 

wijzigt u deze in: 

<a href=”https://www.secondsite.com/?login=parameters” 
onclick=”pageTracker._link(this.href); return false;”>Nu aanmelden</
a> 

3. Als u informatie tussen domeinen uitwisselt via formulieren, heeft u de functie ‘_linkByPost’ nodig. De 
trackingcode voor Analytics en aanroepen van ‘_gat._getTracker’ (weergegeven in stap 1) moeten op 
de pagina boven de aanroep van ‘_linkByPost’ worden geplaatst. 

<form action=”http://newdomain.com/form.cgi” onSubmit=”javascript:pa
geTracker._linkByPost(deze)”>
 

Dit is ook geschikt voor formulieren die met method=”GET” werken. 

4. De gegevens in uw rapporten bevatten standaard alleen de Aanvraag URI en niet de domeinnaam. 
Als u de domeinnamen in uw rapporten wilt weergeven, kunt u een geavanceerd filter voor uw prof-
iel maken met de volgende instellingen: 

Filtertype: Aangepast filter > Geavanceerd
Veld A : Hostnaam A extraheren : (.*)
Veld B: Aanvraag URI 
B extraheren : (.*) 
Uitvoeren naar: Aanvraag URI 
Samenstellen: $A1$B1  

Opmerking: uw inhoudsrapporten worden onmiddellijk gewijzigd nadat dit filter is geïmplementeerd. 
We raden u aan dit filter te implementeren in een nieuw profiel op basis van uw bestaande trackingcode. 
Filters en doelen moeten mogelijk ook worden gewijzigd voor de nieuwe URL-structuur. 
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3. Meer dan één subdomein in één profiel bijhouden

 
U kunt subdomeinen bijhouden in het profiel dat u ook voor uw domein gebruikt. Hier volgen de alge-
mene stappen:

1. Stel een nieuw profiel in dat alle domeinen samen bijhoudt. Zorg ervoor dat u een hoofdprofiel 
heeft dat alleen hoofddomeinen bijhoudt. Als u dit wilt doen, moet u extra regels aan de tracking-
code toevoegen voor het hoofddomein en de subdomeinen.

2. Stel een filter in voor het profiel om verschil aan te geven tussen subdomeinen.
3. Pas de trackingcode aan voor het domein en eventuele subdomeinen die u samen wilt  

bijhouden.
4. Stel uw links en formulierberichten in voor alle domeinen.

Deze instructies kunt u gebruiken wanneer u URL's heeft zoals in het onderstaande voorbeeld, die u als 
één entiteit wilt bijhouden:

• www.example-petstore.com
• dogs.example-petstore.com
• cats.example-petstore.com

Ga naar http://code.google.com/intl/nl/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingSite.html (Gegevens 
bijhouden voor meerdere domeinen, alleen in het Engels) in Google Code voor instructies over de 
verschillende methoden voor het bijhouden van gegevens tussen domeinen. Als u het traditionele 
codefragment gebruikt, gebruikt u het codevoorbeeld voor ga.js.

2. Hoe maak ik een kopie van een profiel in mijn account? 

Het kan om verschillende redenen handig zijn een kopie van één van uw profielen te maken. U wilt 
bijvoorbeeld wijzigingen in uw accountinstellingen testen (zoals filters of stappen naar een doel) zonder 
de gegevens in uw hoofdprofiel te wijzigen.
Wanneer u een profiel toevoegt voor een bestaand domein, is de conversiecode voor het nieuwe profiel 
identiek aan die van het oorspronkelijke profiel. Hierdoor worden gegevens tegelijkertijd naar beide pro-
fielen verzonden. U hoeft de conversiecode op uw site niet te wijzigen, en filters die worden toegepast 
op het tweede profiel, hebben geen invloed op gegevens in het eerste profiel.

Ga als volgt te werk om een kopie van uw profiel te maken in uw account:

1. Klik boven in uw Analytics-account op Analytics-instellingen
2. Selecteer de account waaraan u het profiel wilt toevoegen in het menu met accounts (deze moe-
ten worden weergegeven in het gedeelte 'Overzicht')
3. Klik in het vak Websiteprofielen op Nieuw profiel toevoegen
4. Selecteer het keuzerondje om een profiel toe te voegen voor een bestaand domein.
5. Selecteer de juiste waarde in de vervolgkeuzelijst Domein selecteren en geef de Profielnaam op 
zoals u wilt dat deze wordt weergegeven in uw account.
6. Klik op Voltooien om het nieuwe profiel toe te voegen of klik op Annuleren om uw account te 
sluiten zonder op te slaan.

Het nieuwe profiel wordt onmiddellijk ingesteld. U hoeft geen extra conversiecode toe te voegen aan uw 
pagina's.
 

http://code.google.com/intl/nl/apis/analytics/docs/tracking/gaTrackingSite.html
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4. Hoe kan ik een site met domeinaliassen bijhouden? 

In de volgende instructies ziet u hoe u aliasdomeinen kunt omleiden naar het primaire domein in 
Apache- en IIS-servers. Zodoende zorgt u ervoor dat de Analytics-functie voor het bijhouden van bezoek-
ers wordt ingesteld onder het primaire domein, zodat alle bezoekers consistent worden bijgehouden.

Aliassen omleiden in Apache

Als u een Apache-webserver gebruikt, kan de configuratie eenvoudig worden aangepast om al het ver-
keer om te leiden dat afkomstig is van één van de aliassen van de primaire site. U kunt dit onder andere 
doen door twee VirtualHost-vermeldingen te maken. De eerste is het primaire domein dat uw normale 
configuratie bevat, de tweede VirtualHost is voor alle aliassen en leidt het verkeer om naar het primaire 
domein:

#---primaire virtualhost

Servernaam www.mijnsite.nl
Serveralias mijnsite.nl
...

#---tweede virtualhost

Servernaam mijnsite.org
Serveralias www.mijnsite.org mijnsite.net www.mijnsite.net
RewriteEngine ingeschakeld
RewriteRule ^(.*) http://www.mijnsite.nl$1 [R=301]

De tweede VirtualHost gebruikt een herschrijfregel met een 301-omleidingscode (permanent verplaatst) 
om al het verkeer om te leiden naar de oorspronkelijke site. Op dit moment beschouwt Google Analytics 
dit als een site met één domein waarop de gewone Analytics-opsporingscode kan worden geïnstalleerd.

Aliassen omleiden in IIS

Als u een Microsoft IIS-webserver gebruikt, kan de configuratie eenvoudig worden aangepast om al 
het verkeer om te leiden dat afkomstig is van één van de aliassen van de primaire site. U kunt dit onder 
andere doen door twee websites te maken in de IIS-configuratie. De eerste is het primaire domein (www.
mijnsite.nl) dat uw normale configuratie bevat. De tweede is voor alle andere aliassen (mijnsite.net, mi-
jnsite.org, enzovoort) en bevat een omleiding naar het primaire domein.

Klik in IIS Manager met de rechtermuisknop op één van de websites en geef het eigenschappenvenster 
weer. Klik op het tabblad 'Website' op de knop 'Geavanceerd'. Het venster wordt weergegeven waarin 
extra domeinen kunnen worden toegewezen aan de website via het veld 'Host-header'. Geef het primaire 
domein op in de primaire website en gebruik de tweede website voor alle andere aliassen.
Zodra de tweede website met alle overige aliassen is geconfigureerd en is ingeschakeld, maakt u een 
lege startpagina met de volgende omleidingscode:

<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="0; 
URL=http://www.mijnsite.nl/"> 

De browser van de bezoeker wordt meteen omgeleid naar de primaire URL. Op dit moment lijkt het alsof 
de primaire website is geconfigureerd voor één domein en kan de Google Analytics-opsporingscode 
gewoon worden geïnstalleerd met de standaard instellingen.

5. Waar kan ik de conversiecode in mijn Google Analytics-account vinden?

 
Ga als volgt te werk om de conversiecode te bekijken in uw Google Analytics-account:

1. Meld u aan bij Google Analytics op http://www.google.com/analytics/nl-NL/.
2. Selecteer op de pagina Overzicht het account met het profiel dat de conversiecode bevat waarnaar u 

Op zoek bent (de code is profielspecifiek).
3. Selecteer het profiel op de pagina Overzicht van het account.
4. Klik op Bewerken in de kolom Acties van het profiel.
5. Klik op Status controleren in de rechterbovenhoek van het gedeelte 'Profielinformatie  

hoofdwebsite'.
6. U kunt uw conversiecode kopiëren uit het tekstvak en in het gedeelte Instructies voor het  

toevoegen van conversiecode plakken.

Wanneer u conversiecode toevoegt aan uw webpagina's, plakt u de code tussen de bodytags in uw 
HTML-code, direct voor de tag '</body>'.

http://www.google.com/analytics/nl-NL/
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6. Hoe interpreteer ik de rapporten van een website met frames? 

 
 
Een webpagina met frames genereert meerdere paginaweergaves: één voor de pagina waarop de frames 
worden gedefinieerd (met een frameset- of iframe-tag in de HTML-code) en één voor elke pagina 
die wordt weergegeven in een frame. 

In uw navigatierapporten worden deze paginaweergaves in een bepaalde volgorde weergegeven: 

pagina met framedefinities > pagina in frame 1 > pagina in frame 2

Hierdoor kunnen uw rapport Bezoekers > Bezoekersloyaliteit > Bezoekdiepte en de totale paginaweergaves 
kunstmatig hoog zijn.

Zelfs wanneer een pagina op uw website alleen wordt weergegeven als frame voor een andere pagina, 
raden we u toch aan deze te voorzien van de conversiecode. Bevat een pagina namelijk geen conversie-
code, dan gaan de verwijzing, de zoekwoorden en/of de campagnegegevens van de bron verloren wan-
neer bezoekers de pagina via een zoekmachine of een directe link vanaf een andere website bereiken. 

7. Hoe houd ik e-commercetransacties bij? 

Als u e-commercetransacties wilt bijhouden op uw website, moet u twee acties ondernemen: 

•	 E-commerce inschakelen voor uw rapporten.
•	 Uw winkelwagentje configureren zodat de e-commercegegevens naar Google Analytics worden 

verzonden.

E-commerce inschakelen voor uw rapporten

De eerste stap voor het bijhouden van e-commercetransacties is het inschakelen van e-commercerap-
portage voor het profiel van uw website: 

1. Meld u aan bij uw account. 
2. Klik op 'Bewerken' naast het profiel dat u wilt inschakelen. 
3. Klik op de pagina Profielinstellingen op Bewerken naast 'Informatie over het hoofdprofiel van de 

website'. 
4. Selecteer bij 'E-commercewebsite' het keuzerondje Ja in plaats van Geen.  

Uw winkelwagentje configureren

Nadat u e-commerce heeft ingeschakeld voor het profiel van uw website, moet u controleren of de 
pagina met uw winkelwagentje de e-commercegegevens die worden bijgehouden naar Google Analyt-
ics verzendt. Hiervoor moet u een aangepast trackingcodefragment toevoegen aan de pagina's voor uw 
winkelwagentje. U kunt dit op verschillende manieren doen. U kunt bijvoorbeeld een SSI (Server Side 
Include) gebruiken of de trackingcode handmatig invoegen in uw HTML-code.
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8. Hoe stel ik doelen en trechters in voor dynamisch gegenereerde pagina's?

Dynamische URL's
 
Als uw URL's zoekwoorden of andere parameters bevatten, wilt u mogelijk de opties voor zoekwoorden 
gebruiken als u de URL's voor een trechter of conversiedoel opgeeft. Er zijn drie opties beschikbaar. U 
vindt hieronder meer uitleg over deze opties.

•	  Exacte zoekwoorden: voor deze optie moeten de URL's die worden opgegeven voor uw trechter 
of conversiedoel, exact overeenkomen met de URL's die worden weergegeven in de rapporten - u 
kunt geen id's voor dynamische sessies gebruiken.

•	  Kop zoeken: als uw URL altijd dezelfde is voor deze stap in uw trechter, maar wordt gevolgd door 
unieke id's voor sessies of gebruikers, gebruikt u het filter Kop zoeken zonder de unieke waarden. 

Als bijvoorbeeld de URL voor een bepaalde gebruiker www.voorbeeld.nl/checkout.
cgi?page=1&id=9982251615 is, maar de id per gebruiker verschilt, geeft u www.voorbeeld.nl/
checkout.cgi?page=1 op en selecteert u Kop zoeken als optie voor zoekwoorden. 

•	  Overeenkomst reguliere expressie: hierbij worden reguliere expressies gebruikt die overeen-
komen met uw URL's. Dit is met name handig als de stam of de slotparameters (of beide) per 
gebruiker kunnen verschillen. Als een gebruiker bijvoorbeeld van een van de vele subdomeinen 
afkomstig kan zijn en u sessie-id's gebruikt in uw URL's, kunt u een reguliere expressie gebruiken 
om de constante in uw URL's te definiëren. 'page=1' komt bijvoorbeeld overeen met

       'sport.voorbeeld.nl/checkout.cgi?page=1&id=002', maar ook met 
       'vissen.voorbeeld.nl/checkout.cgi?page=1&language=fr&id=19'.

Identieke URL's voor verschillende stappen

Mogelijk wilt u ook de voortgang bijhouden van bezoekers in een trechter die voor elke stap dezelfde 
URL heeft. Uw begintrechter kan er als volgt uitzien: 

•	  Stap 1 (Aanmelden): www.mijnsite.nl/sign_up.cgi
•	  Stap 2 (Akkoord gaan met overeenkomst): www.mijnsite.nl/sign_up.cgi
•	  Stap 3 (Voltooien): www.mijnsite.com/sign_up.cgi

Als u dit wilt omzeilen, kunt u als volgt de functie _trackPageview in elke stap oproepen (meestal binnen 
een onload-gebeurtenis): 
pageTracker._trackPageview("/trechter_G1/step1.html"); 
pageTracker._trackPageview("/trechter_G1/step2.html"); 
pageTracker._trackPageview("/trechter_G1/step3.html"); 

Stel de stappen van de trechter als volgt in:

http://www.mijnsite.nl/trechter_G1/stap1.html
http://www.mijnsite.nl/trechter_G1/stap2.html
http://www.mijnsite.nl/trechter_G1/stap3.html 

Het argument pad/bestandsnaam hoeft geen bestaand pad of bestaande bestandsnaam te zijn. Het ar-
gument voor _trackPageview zorgt voor een fictieve paginanaam waaraan Google Analytics paginaweer-
gaves kan koppelen.

Belangrijk: als uw pagina's een oproep bevatten voor _trackPageview, _setAllowLinker of _trackTrans(), moet 
uw Analytics-conversiecode in de HTML-code boven deze oproepen worden geplaatst. In deze gevallen kan de 
conversiecode overal worden geplaatst tussen de <body>-openingstag en de JavaScript-oproep. 

9. De URL's voor elke stap in mijn gedefinieerd trechterpad zijn identiek. 
 Hoe kan ik conversies voor elke stap bijhouden alsof het een unieke URL is? 

Mogelijk wilt u de voortgang bijhouden van bezoekers in een trechter die voor elke stap dezelfde URL 
heeft. Uw aanmeldingstrechter kan er als volgt uitzien: 

•	  Stap 1 (Aanmelden) - www.mijnsite.nl/aanmelden.cgi
•	  Stap 2 (Akkoord gaan met overeenkomst) - www.mijnsite.nl/aanmelden.cgi
•	  Stap 3 (Voltooien) - www.mijnsite.nl/aanmelden.cgi

Als u dit wilt omzeilen, kunt u als volgt de functie _trackPageview in elke stap aanroepen (meestal 
binnen een onload-gebeurtenis): 

pageTracker._trackPageview("/funnel_G1/step1.html")
pageTracker._trackPageview("/funnel_G1/step2.html")
pageTracker._trackPageview("/funnel_G1/step3.html")
 
Stel de stappen van de trechter als volgt in: 

http://www.mysite.com/funnel_G1/step1.html
http://www.mysite.com/funnel_G1/step2.html
http://www.mysite.com/funnel_G1/step3.html 

Houd er rekening mee dat het argument pad/bestandsnaam geen bestaand pad of bestaande bestands-
naam hoeft te zijn. Het argument voor _trackPageview zorgt voor een fictieve paginanaam waaraan 
Google Analytics paginaweergaves kan koppelen.

Belangrijk: de conversiecode voor Analytics en aanroepen voor _gat._getTracker moeten op de pa-
gina boven de aanroep voor _trackPageview worden geplaatst.

<script src="https://www.google-analytics.com/ga.js" type="text/javas-
cript">
</script>
<script type="text/javascript">
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-xxxxxx-x");
     pageTracker._trackPageview();
</script> 

Als u er zeker van wilt zijn dat _trackPageview op de juiste manier wordt aangeroepen, controleert u 
uw rapport Belangrijkste inhoud 24 tot 48 uur nadat de bijgewerkte conversiecode is uitgevoerd. Als het 
goed is, ziet u de toegewezen paginanaam in uw rapport.
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10. Hoe kan ik klikken op uitgaande links handmatig bijhouden? 

U kunt Google Analytics gebruiken om klikken op links bij te houden waarmee gebruikers uw site verlat-
en. Omdat links waarmee gebruikers uw site verlaten, niet automatisch worden bijgehouden, moet u alle 
uitgaande links die u wilt bijhouden, handmatig coderen. Hiervoor moet u enkele JavaScript-aanpassin-
gen toevoegen aan uw pagina en aan de link die u wilt bijhouden.

1. Stel het bijhouden van gebeurtenissen in uw Analytics-trackingcode in. 
U hoeft alleen de volgende regel toe te voegen aan de trackingcode voor uw pagina's nadat het pagi-
natrackingobject is ingesteld: 
 
var pageTracker = _gat._getTracker('UA-XXXXX-X'); 
pageTracker._trackPageview(); 

2.  Voeg een JavaScript-methode toe in het head-gedeelte van uw document om de uitgaande klik met 
een fractie van een seconde te vertragen.  
Deze vertraging is bijna niet merkbaar voor de gebruiker, maar geeft de browser meer tijd om de 
trackingcode te laden. Zonder deze methode is het mogelijk dat een gebruiker op de uitgaande 
link klikt voordat de trackingcode is geladen. In dit geval wordt de gebeurtenis niet vastgelegd. De 
JavaScript-code in het <head>-gedeelte moet er als volgt uitzien (wanneer u uw eigen trackingcode-
id gebruikt): 
 
<script type="text/javascript"> 
function recordOutboundLink(link, category, action) { 
  try { 
    var pageTracker=_gat._getTracker("UA-XXXXX-X"); 
    pageTracker._trackEvent(category, action); 
    setTimeout('document.location = "' + link.href + '"', 100) 
  }catch(err){} 
}</script> 

3. Werk uw uitgaande links bij om de nieuwe functie aan te roepen zonder eerst de link te volgen. Als 
u bijvoorbeeld elke klik op een bepaalde link naar www.example.com wilt vastleggen, gebruikt u de 
methode _trackEvent() in de tag <a> van de link:

<a href="http://www.example.com" 
onClick="recordOutboundLink(this, 'Uitgaande links', 'example.
com');return false;">

Het bovenstaande voorbeeld gebruikt het categorielabel Uitgaande links. Dit is een handige manier om 
alle uitgaande links te categoriseren in de rapporten voor het bijhouden van gebeurtenissen. De speci-
fieke naam van de website wordt ingesteld als tweede parameter in de aanroep. Met deze structuur ziet 
u vervolgens 'Uitgaande links' als een van de gebeurteniscategorieën en kunt u details weergeven om 
te zien welke uitgaande links het populairst zijn. Gebruik return false voor de onClick-handler, omdat 
de browser zonder die verklaring de link volgt voordat de recordOutboundLink-methode kan worden 
uitgevoerd.

11. Hoe kan ik bijhouden welke bestanden (zoals PDF-, AVI- of WMV-bestanden)   
 vanaf mijn site worden gedownload? 

Google Analytics biedt een eenvoudige manier om klikken bij te houden die leiden tot bestandsdown-
loads. Omdat deze links niet naar een pagina met de conversiecode leiden, moet u de links zelf cod-
eren met de JavaScript-code _trackPageview(), als u deze downloads wilt bijhouden. Dit 
fragment JavaScript-code wijst een paginaweergave toe aan elke klik. De paginaweergave wordt toe-
gevoegd aan een door u opgegeven bestandsnaam. 

Als u bijvoorbeeld elke klik op een link naar www.example.com/bestanden/map.pdf wilt bijhouden als 
paginaweergave voor /downloads/map, voegt u het volgende kenmerk toe aan de <a>-tag van de link: 

<a href="http://www.example.com/bestanden/map.pdf" 
onClick="javascript: 
pageTracker._trackPageview('/downloads/map'); "> 

Belangrijk: als uw pagina's een aanroep bevatten voor _trackPageview, _setAllowLinker of _trackTrans(), 
moet uw Analytics-conversiecode in de HTML-code boven deze aanroepen worden geplaatst. In deze gevallen 
kan de conversiecode overal worden geplaatst tussen de eerste <body>-tag en de JavaScript-aanroep. 

Als u er zeker van wilt zijn dat _trackPageview op de juiste manier wordt aangeroepen, controleert u 
uw rapport Belangrijkste inhoud 24 tot 48 uur nadat de bijgewerkte conversiecode is uitgevoerd. Als het 
goed is, ziet u de toegewezen paginanaam in uw rapport.
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12. Hoe kan ik mijn links van een code voorzien? 

U moet uw online advertenties coderen als u met Google Analytics wilt controleren welke marketin-
gactiviteiten werkelijk effect hebben. Coderen is gelukkig zeer eenvoudig als u eenmaal begrijpt hoe u 
verschil kunt maken tussen de campagnes. Voer de volgende procedure uit om aan de slag te gaan. 

1. Codeer alleen het hoognodige.
Als uw Google Analytics-account is gekoppeld aan een actief Google AdWords-account en u autoco-
dering heeft ingeschakeld, hoeft u geen code aan AdWords-URL's toe te voegen. Met Google Analyt-
ics worden automatisch al uw online AdWords-campagnes bijgehouden. U moet echter nog wel al uw 
betaalde zoekwoordlinks (niet-AdWords), banneradvertenties en andere advertenties, en de links in uw 
e-mailberichten voorzien van een code.

Bepaalde links hoeft u niet te coderen. Vaak kunt u deze zelfs niet coderen. U moet niet proberen orga-
nische (niet-betaalde) zoekwoordlinks van zoekmachines te coderen. Het is ook niet nodig om links te 
coderen van verwijzende sites, zoals portals en partnersites. Google Analytics herkent automatisch de 
naam van de zoekmachine en het zoekwoord van organische (niet-commerciële) zoekwoordverwijz-
ingen. De statistieken voor deze verwijzingen worden in uw Analytics-rapporten onder de vermelding 
'Organisch' weergegeven. Google Analytics herkent ook verwijzingen van andere websites en geeft 
deze weer in uw rapporten. Het maakt niet uit of u deze verwijzingen heeft gecodeerd. Als uw Google 
Analytics-account is gekoppeld aan een actief Google AdWords-account, hoeft u de AdWords-URL's niet 
te coderen. 

2. Maak uw links met de URL-maker.
Campagnelinks bestaan uit een URL-adres gevolgd door een vraagteken en uw campagnevariabelen. U 
hoeft zich geen zorgen te maken over de opbouw van links als u het formulier URL-maker invult en op 
de knop URL genereren klikt. Er wordt een link gegenereerd. Deze kunt u vervolgens kopiëren en in uw 
advertentie plakken. Als u zichzelf afvraagt welke velden u moet invullen, gaat u verder met stap 3.

(Link URL-maker: 
http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&hl=nl)

3. Gebruik alleen de campagnevariabelen die u nodig heeft.
Aangezien Google Analytics de mogelijkheid biedt om gegevens te koppelen aan links, kunt u bijna elke 
denkbare campagne op een unieke manier aanduiden. U hoeft niet voor alle links alle zes velden van het 
formulier 'URL-maker' in te vullen. Integendeel, doorgaans hoeft u alleen Bron, Medium, Naam en Term 
(voor betaalde zoektermen) te gebruiken. Hieronder wordt beschreven hoe u gegevens kunt koppelen 
aan de meest voorkomende online campagnes: banneradvertenties, e-mailcampagnes en betaalde zoek-
woorden.

http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55578&hl=nl)
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13. Welke gegevens geven de filtervelden weer? 

De volgende tabel geeft een lijst van alle velden en de bijbehorende doelen.
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14. Wat zijn reguliere expressies? 

Reguliere Posix-expressies worden gebruikt om delen van een veld te koppelen of over te nemen met 
behulp van jokertekens en metatekens. Deze worden vaak gebruikt voor tekstverwerking. De meeste 
filters in Google Analytics gebruiken deze expressies om de gegevens te koppelen en een actie uit te vo-
eren wanneer een overeenkomst is gevonden. Een filter voor uitsluiten is ontworpen om de treffer uit te 
sluiten als de reguliere expressie in het filter overeenkomt met de gegevens in het veld dat is opgegeven 
door het filter.

Reguliere expressies zijn tekenreeksen die tekens, cijfers en jokertekens bevatten. In de onderstaande 
tabel vindt u een lijst met veelvoorkomende jokertekens. Deze jokertekens kunnen letterlijk in de tekst 
worden gebruikt door deze uit te sluiten met een backslash '\'. Wanneer u bijvoorbeeld www.google.nl 
opgeeft, sluit u de punten uit met een backslash: www\.google\.nl

Betekenis jokerteken

Tips voor reguliere expressies

1. Maak de reguliere expressie zo eenvoudig mogelijk. Complexe expressies worden langzamer ver-
werkt of gekoppeld dan eenvoudige expressies.

2. Vermijd het gebruik van .* indien mogelijk, omdat deze expressie overeenkomt met alles en zo de 
verwerking van de expressie vertraagt. Als u bijvoorbeeld index.html wilt koppelen, gebruikt u in-
dex\.html, niet .*index\.html.*

3. Probeer patronen indien mogelijk te groeperen. Als u bijvoorbeeld een bestandsexte nsie of .gif, .jpg, 
en .png wilt koppelen, gebruikt u \.(gif|jpg|png) in plaats van \.gif|\.jpg|\.png.

4. Zorg ervoor dat u de jokertekens of metatekens uitsluit als u die letterlijke tekens wilt koppelen.
5. Veranker de expressies waar mogelijk. De ankertekens zijn ^ en $, die respectievelijk overeenkomen 

met het begin of eind van een expressie. Wanneer u deze zoveel mogelijk gebruikt, wordt het proces 
versneld. Als u bijvoorbeeld de abc-directory in /abc/xyz wilt koppelen, gebruikt u ^/abc/ in plaats 
van /abc/. Wanneer u ^ gebruikt, wordt de expressie vanaf het begin gekoppeld en zal de verwerk-
ingssnelheid toenemen.
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15. Een winkelwagentje van derden bijhouden. 

U hoeft alleen wat codes toe te voegen om gegevens voor een winkelwagentje op uw eigen domein, 
of zelfs op andere domeinen, bij te houden met Google Analytics. Als uw winkelsite zich op een ander 
subdomein of domein bevindt dan uw hoofdsite, volgt u de onderstaande instructies om uw pagina's te 
configureren. Hier volgen de algemene stappen:

1. Stel een nieuw profiel in dat alle domeinen samen bijhoudt. Zorg ervoor dat u een hoofdprofiel 
heeft dat alleen hoofddomeinen bijhoudt. Als u dit wilt doen, moet u extra regels aan de tracking-
code toevoegen voor het hoofddomein en de subdomeinen. 

2. Stel een filter in voor het profiel om verschil aan te geven tussen domeinen.
3. Pas de trackingcode aan voor het domein en eventuele subdomeinen die u samen wilt bijhouden.
4. Stel uw links en formulierberichten in voor alle domeinen.

Deze instructies kunt u gebruiken wanneer u URL's heeft zoals in het onderstaande voorbeeld, die u wilt 
bijhouden voor:

• www.example-petstore.com
• www.example-commerce-host.com/petStoreCart

Als uw pagina's een aanroep van _trackPageview(), _link(), _trackTrans() of _linkBy-
Post() bevatten, moet uw Analytics-trackingcode boven deze aanroepen in uw HTML-code worden 
geplaatst. In deze gevallen kan de trackingcode op een willekeurige plaats tussen de openingstag 
<body> en de JavaScript-aanroep worden geplaatst.


