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Статистики и броячи за уеб сайт

Какво е брояч за сайт и как се ползва?
Кои са най-популярните броячи?
Как се качва кода на сайта?

Пример за код за Google Analytics:

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-X']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-
analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

Как се ползва след това и доколко можем да им вярваме?



Следене на статистиките и измерване на успеха

1. Можете да очаквате ефект за посещаемостта и продажбите ви поне 10-20-30 
дни след извършен линк билдинг. Резултати от линк билдинг кампания: 
http://3dwebdesign.org/forum/rezultati-ot-link-bilding-kampaniya-t2135 

2. Ако е след извършена вътрешна оптимизация, ефекта идва почти веднага след 
като Google преиндексира страницата.

3. Продажбите може да нямат ръст. Но те не зависят само от оптимизацията, а от 
много други неща като цени на продуктите, качество на текста, функции на 
сайта, известност на бранда (доверие на клиента)!

4. Посещенията може да се се вдигнали много. Но това не е успех, ако не се е 
вдигнал броя на точно тези посетители които ни интересуват – таргетираните.

Успехът при SEO се измерва не с ръста на продажбите, а с ръста на правилният 
вид посещаемост – с ръста на таргетираната посещаемост на сайта!

Работата на SEO оптимизатора е да докара правилните хора на сайта 
който се оптимизира. Как да се продава и самите продажби са работа на 
други хора!

http://3dwebdesign.org/forum/rezultati-ot-link-bilding-kampaniya-t2135


Най-важни раздели в Google WebMaster Tools

Какво е Google WebMaster Tools (GWT)?
Как са добавя сайт в GWT и кои са първите стъпки?
Как се добавя карта на сайта?
Кои са най-основните раздели на GWT?
Какво трябва да следите за сайта си?

Връзки към сайта ви.
Водещи заявки и Най-популярните страници.
Заявки за търсене.
Мерки, предприети ръчно спрямо сайта (наказания).
Проблеми със сигурността.
Състояние в индекса.
Ключови думи за съдържанието.
Грешки при обхождането.
Статистически данни за обхождането.
Тестване - Извличане като Google.



Полезни линкове:
GWT: https://www.google.com/webmasters/tools/?hl=bg

Статия за броячи и Clicky: http://3dwebdesign.org/статистика-за-уеб-сайт-най-добрия-брояч-за-сайтове

Tyxo: http://www.tyxo.bg/

WebCounter: http://bgcounter.com/

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

Пингване и сървъри за Ping:

Какво е пингване и ping: http://3dwebdesign.org/site-or-blog-automatic-ping-servers-list.html

Бутон за ръчен пинг в браузър: http://3dwebdesign.org/forum/seo-i-ping-kod-za-buton-za-ping-v-brauzer-t415

https://www.google.com/webmasters/tools/?hl=bg
http://3dwebdesign.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://www.tyxo.bg/
http://bgcounter.com/
http://www.google.com/analytics/
http://3dwebdesign.org/site-or-blog-automatic-ping-servers-list.html
http://3dwebdesign.org/forum/seo-i-ping-kod-za-buton-za-ping-v-brauzer-t415


За контакти и въпроси по лекцията:

http://3dwebdesign.org/
http://3dwebdesign.org/eduard-dimitrov
https://twitter.com/web_design_seo
http://www.facebook.com/web.design.seo
https://plus.google.com/+EduardDimitrov
https://plus.google.com/+3dWebDesignOrg
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