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1. Introducció a WebAnalytics
1.a Definició:

És la medició, recolecció, anàlisi i report de 
dades dʼInternet amb el propòsit de comprendre 
i optimitzar lʼús dʼuna Web.

Definició Oficial de la Web Analytics Association (2008)
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1. Introducció a WebAnalytics

1.a Una mica d’història
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1. Introducció a WebAnalytics

1.b Com funciona GA?
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1.b Conceptes Bàsics:
Pàgina: 

És una unitat de contingut, definida com tal sota un criteri 

d’anàlisi.

• Originalment es consideren com tal a les pàginas HTML (ja siguin estàtiques o 

dinàmicament generades).

• Típicament els continguts en Flash, AJAX, arxius multimedia, documents descaregables i 

pdf no son considerats com pàgines.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Pàgines Vistes: 

Es la suma dels cops que una pàgina ha estat visualitzada 

correctament.

• Les respostes del servidor al requeriment HTTP amb codis d'error del 400-499 (contingut 

no trobat) i del 500-599 (error del servidor) NO han de comptabilitzar-se com pageviews a 

menys que el servidor retorni una pàgina comunicant el codi d'error.

• Típicament els continguts en XML (RSS o Atom) i els e-mails que poden ser visualitzats 

en un browser no es consideren pàgines vistes.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Event / Esdeveniment: 

És una interacció registrada pel navegador o servidor.

• Típicament els esdeveniments són activitats que es realitzen dins d'una pàgina de 

contingut, com realitzar una transacció, seleccionar opcions dins d'un formulari, interactuar 

amb contingut multimèdia, etc. 

• Generalment es relacionen amb les tecnologies AJAX i Flash.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Click -Through: 

La quantitat de cops que un link ha estat clickejat.

• Típicament el Clic-Through es relaciona amb activitats de màrqueting específiques com 

un enviament de mails o un bàner de campanya.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Click –Through Rate: 

El ràtio entre la quantitat de clics realitzats en un link i la 

quantitat de vegades que el mateix va ser mostrat.

• En GA es requereix una implementació avançada per mesurar la quantitat de clics que 

rep un link ja que la plataforma està dissenyada per a l'anàlisi de pageviews i visites.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Visita / Sessió: 

És la interacció d'un visitant, amb un lloc web que consisteix a 

requerir un o més continguts. Si durant un període de temps no es 

realitza cap interacció la visita caduca per inactivitat.

• El període de caducitat de la visita típicament es fixa en 30 minuts, però és configurable en GA.

• Les visites poden consolidar-se al llarg d'un període de temps, però no a través de pàgines o 

grups de continguts ja que una sessió pot incloure múltiples requeriments de contingut.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Visitant: 

És l'entitat que interactua amb un lloc web realitzant una o 

múltiples sessions de navegació dels continguts.

• Les entitats que són considerats visitants tant poden correspondre a persones com a 

robots, tècnicament parlant, corresponen a clients que realitzen una petició de continguts a 

un servidor.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes Bàsics:
Visitants Únics: 

És el nombre inferit d'individus, per a un període d'anàlisi 

considerada, que van realitzar una o més visites a un lloc. Cada 

individu és comptat una única vegada dins del període definit.

• El mètode que predomina per comptabilitzar visitants únics és mitjançant cookies 

persistents que emmagatzemen un ID d'usuari aleatori. Això produeix inexactituds degudes 

a l'eliminació de cookies, ús compartit de dispositius, ús de múltiples browsers, etc.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visites:
Pàgina d’Entrada: 

La pàgina d'entrada és la primera visualitzada dins d'una visita 

o sessió. És representada per una URL o títol de pàgina. 

• Atès que cada visita conté almenys una “pàgina” per a un període de temps definit, el total 

de visites correspon al total de vistes de les pàgines d'entrada.

• La pàgina d'entrada no ha de ser confosa amb una landing page de campanya.

1. Introducció a WebAnalytics

13



1.b Conceptes relacionats a Visites:
Landing Page: 

La pàgina d'entrada específica que correspon a l'inici d'una 

visita producte d'una campanya de màrqueting.

• Típicament una Landing Page s’utilitza en màrqueting online per comunicar un Call to 

Action o una publicitat. En ocasions es fan servir Vanity URLs o paràmetres específics per 

identificar el canal de màrqueting o la campanya que generen la visita.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visites:
Pàgina de Sortida: 

L'última pàgina a la qual s'accedeix en una visita, assenyala el 

seu final.

• Atès que cada visita conté almenys una “pàgina” per a un període de temps definit el total 

de visites correspon al total de vistes de les pàgines de sortida.

• És necessari emprar cookies para fer tracking de la durada de la sessió, a fi de 

recol!lectar aquest mesurament en forma precisa.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visites:
Duració de la Visita: 

La durada temporal d'una sessió. Típicament es calcula restant 

al timestamp de l'última activitat el timestamp de l'inici de la 

sessió.

• Quan es realitza una visita amb una única pàgina o esdeveniment, típicament no es 

reporta durada de la sessió perquè no es compta amb un segon timestamp. Sí la durada de 

la visita no pot establir-se s'empra zero com a valor.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visites:
Referrer: 

La font de tràfic que origina una visita o la sol!licitud d'una 

pàgina.

• Depenent del context pot tractar-se d'un referrer de visitant, de visita o de pàgina. 

Aquests són alguns tipus de referrers especialment destacats:

• Directe: El referrer es troba buit o nul. Indica que s'accedeix a través de la URL o bookmark

• Referrer extern: la font de tràfic prové de fora del site web definit per l'usuari.

• Referrer intern: la font de tràfic és interna al site web definit per l'usuari.

• Referrer de recerca: la font de tràfic és un motor de recerca (intern o extern)

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visitants:
Visitants Nous: 

La quantitat de visitants que realitzen una primera visita per a 

un període de temps determinat.

• Cada visitant solament pot ser comptabilitzat una única vegada com a visitant nou dins 

d'un període de temps definit. Per definició, no és possible comptabilitzar a un visitant com 

a nou i recurrent en el mateix període de temps.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visitants:
Visitants Recurrents: 

La quantitat de visitants que van realitzar una visita prèvia per a 

un període de temps determinat.

• El fet d'haver efectuat una visita anterior al període de temps analitzat ho defineix com a 

recurrent, independentment de la quantitat de visites que realitzi en aquest període.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Visitants:
“Reciència”: 

El temps transcorregut des que un visitant va realitzar una acció 

d'interès per a l'analista.

• Sovint, la reciència es vincula amb una visita o una compra. La unitat de mesurament pot 

ser expressada en diferents patrons com a dies, setmanes o mesos.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a l’Engagement:
Taxa de Sortida de la pàgina: 

La quantitat de sortides des d'una pàgina dividida per la 

quantitat de vegades que es va visualitzar.

• La taxa de sortida no ha de confondre's amb el Bounce Rate, ja que s'aplica a totes les 

pàgines independentment de si van ser l'única visualitzada dins de la visita.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a l’Engagement:
Rebots (bounces): 

La quantitat de visites que solament requereixen una pàgina o 

contingut en el lloc.

• Per a una visita rebotada la pàgina d'entrada i de sortida són la mateixa, ja que és l'única 

sol!licitada.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a l’Engagement:
Taxa de Rebot (Bounce Rate): 

Respecte del lloc, és la quantitat de visites que solament 

requereixen una pàgina dividida pel total de visites.

Per a una pàgina correspon al total de single-views dividit pel 

total de vegades que s'accedeix al lloc a través de la mateixa.

• Per a un grup de pàgines és la suma de la quantitat de single-views per a cadascuna 

d'elles dividit el total d'accessos a través de les mateixes.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a l’Engagement:
Pàginas per Visita: 

El nombre de pàgines vistes en el transcurs d'una visita.

• Típicament es calcula com una mitjana de la quantitat de pàgines vistes en relació a la 

quantitat de visites ocorregudes en un període de temps determinat.

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Conversions:
Conversión: 

El nombre de vegades que es compleix amb un objectiu 

desitjat.

• Típicament les conversions són definides en funció dels objectius de negoci. 

• Usualment corresponen a objectius tals com efectuar una compra, registrar-se en el lloc, 

enviar un formulari de contacte, etc

1. Introducció a WebAnalytics
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1.b Conceptes relacionats a Conversions:
Taxa de Conversió: 

El total de conversions dividides per un denominador rellevant.

• Típicament la taxa de conversió es calcula en relació al total de visites per a un període 

de temps. No obstant això, la taxa de conversió pot calcular-se respecte de la quantitat de 

visitants, o especificar-se per a un segment particular.

1. Introducció a WebAnalytics
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2.a Terminologia:
Propietat Web: 

Es un conjunt de pàginas per a les que s’instal.la un mateix 

tracking code. 

• El web property ID defineix una propietat Web dins de GA.

• El tracking code de GA defineix un Web Property ID com la combinació d'un ID del 

compte i dígits addicionals per als perfils que la integren (UA-XXXXXX-XX).

• Una propietat Web pot estar conformada per un o més llocs web.

2. Funcionament de Google Analytics
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2.a Terminologia:
Compte: 

És l'estructura bàsica en què s'organitza el mesurament d'una o 

més propietats web usant GA. Un compte pot emprar-se per 

mesurar una o més propietats web depenent de les necessitats.

• Cada compte és proveït amb un ID únic (UA-XXXXXX), part de l’script del tracking code.

• Solament es poden crear fins a 50 perfils dins d'un compte de GA.

• Els administradors poden veure i modificar les dades de tots els perfils dins del compte.

• No és possible migrar dades històriques d'un compte a una altra dins de GA.

2. Funcionament de Google Analytics
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2.a Terminologia:
Perfil: 

És una visualització de reports determinada mitjançant filtres i 

regles de processament. 

• Es recomana crear un Master Profile per a cada compte on les dades no siguin filtrades.

• Les dades es comencen a recol!lectar des del moment de creació del perfil.

• Els filtres s'executen en forma jeràrquica, transformant les dades per al següent filtre.

• Els usuaris solament accedeixen a la informació de perfils específics pels quals tenen 

permisos.

2. Funcionament de Google Analytics
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2. Funcionamiento de Google Analytics
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2. Funcionamient de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Síntesi del funcionament: 

Google Analytics treballa mitjançant la inclusió d'un bloc de codi 

Javascript a les pàgines del lloc. Quan un visitant visualitza una 

pàgina, aquest tracking code referència a un arxiu Javascript que 

executa la captura de dades. 

! Les customitzacions del tracking code estableixen la forma en què es capturen i processen 

les dades que s'envien als servidors de GA.

!Les customitzacions també modifiquen la informació emmagatzemada en les cookies de GA.
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2. Funcionamient de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Com es recullen les dades: 

Les dades s’hi obtenen de las següents maneres 

! Les sol.licituts HTTP del visitant.

! Les definicions del seu OS i browser

! Les first-partie cookie que genera GA.
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Esquema del procés d'obtenció de dades:

1. Un browser sol!licita una pàgina que conté el codi de seguiment.

2. El tracking code genera un objecte de seguiment associat a l'UA del compte.

3. Els mètodes de tracking customizados s'executen.

4. El codi de seguiment s'inicialitza i captura la informació.

5. El codi de seguiment requereix un tracking píxel al servidor de Google 

Analytics __*utm.*gif, i addiciona en la sol!licitud els paràmetres contenint 
la informació recollida.

6. Aquests paràmetres continguts en la sol!licitud són recollits dels logs i 
empleats per completar les bases de dades que proveeixen els reportis de 

Google Analytics.
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Esquema del procés d'obtenció de dades:
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
El Tracking Code de Google Analytics: 

El snippet del tracking code bàsic consisteix de dues parts: un script 

que referencia a l'arxiu ga.js i un segon script que executa el codi de 

seguiment i els mètodes customitzats.
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
El Tracking Code de Google Analytics: 

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' 
type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>

<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-XX");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) { } 
</script>
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
El Tracking Code de Google Analytics

• La primera part de l’script determina dinàmicament sí el protocol de 

la pàgina requerida és estàndard o segur, així s'utilitza el protocol 

apropiat.

• La segona part del script executa el codi de seguiment de forma tal 

que es registrin les visualitzacions de pàgina que es realitzen. Dins de 

la segona part és on s'insereixen les modificacions que permeten 

cridar a altres mètodes i customitzar el funcionament del GATC.
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Les cookies de GA 

La plataforma fa servir un set de 5 first-party cookies.

__utma Identificador d’usuari – expira després de 2 anys

__utmb Identificador de sessió – expira rere 30 minuts d’inactivitat

__utmc Identicador de sessió – expira en tancar el browser

__utmz Identificador de Campanyes – expira després de 6 mesos

__utmv Segmentació d’Usuari – expira després de 2 anys
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Estructura interna __utma: 
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2. Funcionament de Google Analytics

2.b Recol!lecció i Processament de Dades:
Estructura interna __utmz: 
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2. Funcionament de Google Analytics

2.c Interfície de Reports:

Menús Bàsics

Selector de Dates

Selector de Reports

Ajudes de Google

Selector de Rango
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Menús Avançats

Selector de Segments

Selector de Reports Customitzats

Administrador de 
Personalitzacions

2. Funcionament de Google Analytics

2.c Interfície de Reports:
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Menús Auxiliars

Opcions d’Exportació

Enviament de 
Reports

2. Funcionament de Google Analytics

2.c Interfície de Reports:
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.a Tracking Code Bàsic:

• La informació que s'obté en els reports de GA depèn del codi 

javascript que s'inclou a les pàgines del lloc. Aquest bloc de codi es 

referencia com el tracking code de Google Analytics. 

• Les dades comencen a mostrar-se en els reportis dins termini de 24 

hores d'haver instal!lat correctament el codi a les pàgines.

• Es recomana instal!lar el tracking code abans del tag de tancament 

per assegurar-se que els continguts de la pàgina van ser visualitzats 

correctament.
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.b Tracking de Subdominis:

El setup per default del tracking code de GA està dissenyat per facilitar 

el mesurament d'un únic domini o subdomini que no comparteix 

informació amb uns altres.

! Les cookies de GA defineixen el lloc emprant el document.domain de la 

pàgina.

! Diferents dominis signifiquen separació de les dades del visitant i font de 

tràfic.

! Els subdirectoris comparteixen informació de les cookies del domini.

! Dominis separats no impliquen continguts independents.
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.b Tracking de Subdominis:

Per permetre que les cookies de GA siguin compartides entre els diferents 
subdominis dins d'un domini principal, s'ha de modificar el tracking code: 

 

! És necessari col!locar un punt a l'inici de la declaració del domini, perquè d'una 

altra forma els subdominis de nivell inferior (ex. infra.subdomain.domain.com) no 
podrien accedir a les cookies de GA.

<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-XX");
pageTracker._setDomainName('.domain.com');
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) { }
</script>
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.b Tracking de Multiples Dominis i Subdominis:

Per permetre que les cookies de GA siguin compartides entre els diferents 

dominis i subdominis, s'ha de modificar el tracking code: 

<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-XX");
pageTracker._setDomainName('none' );
pageTracker._setAllowLinker(true);
pageTracker._setAllowHash(false);
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) { }
</script>
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.b Restringir el tracking a un Subdirectori:

Per restringir l'accés de les cookies de GA a un subdirectori particular dins del 
domini s'ha de realitzar la següent customitzación: 

• D'aquesta forma es restringeix el temps de visita, la quantitat de visites i el 

tipus d'usuari sol al subdirectori especificat.

<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-XXXXXX-XX");
pageTracker._setCookiePath('/subdir/);
pageTracker._trackPageview(); '
} catch(err) { }
</script>
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.d Tracking d’esdeveniments:

• És un mètode disponible per registrar interaccions dels usuaris amb 
elements del lloc. S'ha d'adjuntar l'anomenat al mètode en cada 
element de la interface d'usuari que es desitgi trackear.
• Els arguments del mètode segueixen una estructura jeràrquica amb el 
següent patró:

1. Categoria
2. Acció
3. Etiqueta (opcional)
4. Valor (opcional)
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.d Tracking d’esdeveniments:

• Categoria: El nom per a un grup d'objectes que es van a trackear

• Acció: Un string que s'usa comunament per definir el tipus d'interacció que 
realitza l'usuari

• Etiqueta: Un string opcional que proveeix informació addicional per a la 
descripció de l'esdeveniment

• Valor: Un valor integer opcional que brinda informació numèrica respecte de 

l'esdeveniment

pageTracker._trackEvent('Videos', 'Video Load Time', 'Gone With the Wind', 
[downloadTime]);
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.d Tracking d’esdeveniments:

• Cada interacció amb un objecte trackeat és comptabilitzada i 

associada amb una sessió. 

• En els reports el Total d'Esdeveniments es calcula com el total 

d'interaccions que es realitzen respecte d'un objecte trackeat.

• Els Unique Events corresponen al conteig de sessions en les quals es 

pot disparar múltiples crides a un esdeveniment particular.
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.d Tracking d’esdeveniments:

Event tracking for "Videos" categoryEvent tracking for "Videos" categoryEvent tracking for "Videos" categoryEvent tracking for "Videos" category

Action Type Label: "Gone With the 
Wind"

Label: "Mr Smith Goes 
to Washington"

Totals

Play 10 visits w/Event 5 visits w/Event 15 unique events "Play"

Pause 2 visits w/Event 8 visits w/Event 10 unique events 
"Pause"

Stop 2 visits w/Event 3 visits w/Event 5 unique events "Stop"

Totals 14 unique events for 
GWTW

16 unique events for Mr 
Smith

30 unique events for 
category "videos"
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3. Tracking Code de Google Analytics

3.d Tracking d’esdeveniments:

Event Tracking Calculation for "Play" ActionEvent Tracking Calculation for "Play" ActionEvent Tracking Calculation for "Play" ActionEvent Tracking Calculation for "Play" Action

Action Type Label: "Gone With the 
Wind"

Label: "Mr Smith Goes 
to Washington"

Totals

Play 10 visits w/event ! 10 unique events "Play"

Play ! 5 visits w/event 5 unique events "Play"

Play 1 visit w/event on BOTH movies (two clicks on 
"Play")
1 visit w/event on BOTH movies (two clicks on 
"Play")

1 unique event "Play"

Totals 11 unique play events for 
GWTW

6 unique play events for 
Mr Smith

16 unique events for 
category "Videos" and 16 
unique events for action 
"Play"
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4. Perfils, Segments i Filtres

4.a Creació de Perfils:
Perfil:
És un conjunt de dades al que s'apliquen una sèrie de regles de processament . 
Les dades processades després es bolquen en els reports de GA.
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4.a Creació de Perfils:
Definició del Perfil:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.a Creació de Perfils:
Configuració del Perfil:

4. Perfils, Segments i Filtres

56



4.b Filtres:
Filtres:
• Són regles de processament que s'apliquen a les dades emmagatzemades 
per GA abans de ser presentats en els reportis.

• Els filtres s'apliquen als perfils des de la configuració del perfil.

4. Perfils, Segments i Filtres

57



4.b Filtres:
Filtres pre-definits:
• Excloure/Incloure tràfic d'un domini

• Excloure/Incloure tràfic al seu subdirectori

• Excloure/Incloure tràfic de determinades IP

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres pre-definits:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres pre-definits:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres pre-definits:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres Personalitzats:
• Excloure: exclou dades que concorden amb el filtre.

• Incloure: inclou dades que concorden amb el filtre.

• Minúscules/Majúscules: canvia els caràcters d'un camp de dades.

• Buscar i Reemplaçar: modifica les dades que coincideixen amb el filtre.

• Avançat: Permet crear un camp a partir d'un altre camp o d'altres dos camps. 

El filtre aplicarà les expressions dels dos camps "Extracto" als camps 

especificats i crearà un camp utilitzant l'expressió "Constructor".

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres personalitzats:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.b Filtres:
Filtres personalitzats:

4. Perfils, Segments i Filtres

64



4.b Filtres:
Filtres personalitzats:

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.c  Segments Avançats:
Segments:
• Són visites seleccionades en funció de característiques específiques que 
s'empren per analitzar detalladament els informes de GA.

• Els informes de GA permeten emprar 4 segments en simultani, on 3 són 
seleccionats i 1 correspon per default al total de visites.

4. Perfils, Segments i Filtres

66



4.c  Segments Avançats:
Segments Predefinits:
• Totes les Visites

• Usuaris Nous / Recurrents

• Tràfic de Recerca Pago / Gratuït

• Tràfic de Recerca / Referit / Directe

• Tràfic amb Conversions

• Tràfic de Mòbils

• Visites sense Rebot

4. Perfils, Segments i Filtres
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4.c  Segments Avançats:
Segments Personalitzats:

4. Perfils, Segments i Filtres
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5. Goals i Funnels

5.a  Definició de Goals:
Objectius:
Els objectius s'estableixen en funció del model de negoci del site

• Confirmació de Transacció

• Subscripció al website

• Enviament d'un formulari de contacte

• Descàrrega d'un document

• Visualització d'una pàgina o contingut interactiu
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5.a  Definició de Goals:
Tipus d’Objectius:
Actualment GA permet crear tres tipus d’Objectius:

 

5. Goals i Funnels
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5.a  Definició de Goals:
Tipus de concordància:
Els objectius definits per URLs permeten configurar-los en tres tipus de 

matcheig

• Concordança Principal: el filtre matchea part del string de la URL

• Concordança Exacta: el filtre matchea la totalitat del string de la URL

• Regular Expression: el filtre matchea una RegExp del string de la URL

 

5. Goals i Funnels

71



5.b  Objectius d’Interacció:

Són els objectius definits en funció de l’engagement dels usuaris amb el lloc

• Temps de Permanència en el Lloc

• Pàgines per Visita
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5.c  Creació de Funnels:

• Els funnels són una sèrie de passos definits que els visitants poden realitzar en 
el lloc pels quals de configura un path en GA

• Solament estan disponibles per als Objectius definits per URLs

5. Goals i Funnels
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5.c  Creació de Funnels:

El funnel mostra les visites que segueixen el procés, que ingressen i que surten 
del mateix

5. Goals i Funnels
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5.d  Regular Expressions:
Les expressions regulars són cadenes de text que contenen caràcters, 

nombres i caràcters comodí. S'utilitzen en Google Analytics per 

personalitzar filtres i que concordin amb les dades entrants. 

Caracteres 

.   coincideix amb qualsevol caràcter individual
*   coincideix amb zero o més elements anteriors
+  coincideix amb un o diversos elements anteriors
?  coincideix amb zero o un dels elements anteriors
()  recorda el contingut del parèntesi com a element
[]  coincideix amb un element de la llista
-  crea un interval en una llista
|  o
^  coincideix amb el principi del camp
$  coincideix amb el final del camp
\  utilitza caràcters de fuita amb qualsevol dels elements anteriors

5. Goals i Funnels
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5.d  Regular Expressions:
Suggeriments sobre RegExp

• Simplificar al màxim. Les expressions complexes triguen més a processar-se.

• Evitar l'ús de .* en la mesura del possible, atès que matchea tot

• Agrupar patrons sempre que sigui possible. Per exemple, si desitja establir 
una correspondència entre un sufix d'arxiu o .gif, .jpg, i .png, utilitzi \.(*gif|*jpg|

*png) en comptes de \.*gif|\.*jpg|\.*png.

• Utilitzi delimitadors sempre que sigui possible. Els caràcters delimitadors són ^ 

i $, que indiquen el principi o el final d'una expressió.

5. Goals i Funnels
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6. Reports i Dashboards Personalitzats

6.a  Creació i Configuració:
Reports Personalitzats:

Els reports personalitzats es creen i administren des de l'administrador 

de reports.
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6.a  Creació i Configuració:
Reports Personalitzats:

6. Reports i Dashboards Personalitzats
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6.b  Compartir Reports i Segments:

Els reports (50) i segments (100) personalitzats són definits a nivell d'usuaris 

particulars. És pot compartir les definicions dels mateixos mitjançant un link.
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6.c  Analytics Intelligence:

• És un feature de GA que emet alertes automatitzades en funció de 

canvis significatius en el patró esperat de les principals mètriques del lloc.

• A més permet crear alertes personalitzades, establint nivells de variació 

per a les mètriques que disparin les alertes que resultin del nostre interès.

6. Reports i Dashboards Personalitzats
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6.c  Analytics Intelligence:

6. Reports i Dashboards Personalitzats
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6.c  Analytics Intelligence:

6. Reports i Dashboards Personalitzats
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7. Tracking de Campanyes

7.a  Campanyes Online:

GA empra cinc dimensions d'anàlisis per identificar el tràfic que prové 
de les campanyes i reportar-ho en els informes:

• Origen: És el referral del tràfic que visita el lloc web
• Mitjà: És l'especificació del tipus de tràfic que prové d'un referral
• Campaña: És l'especificació de diferents promocions o slogans
• Contingut: És la descripció de les versions d'anuncis o creativitats
• Terme: Identifica la Keyword empleada en una recerca

83



7.a  Campanyes Online:

Per mesurar les visites que provenen d'una campanya, GA recol!lecta 
la informació que s'envia en els query string parameters de les URLs de 
destinació:

• utm_source: Identifica l’Origen
• utm_medium: Identifica el Mitjà
• utm_campaign: Identifica la Campanya
• utm_content: Identifica el Contingut
• utm_term:  Identifica el Termini

http://www.misitio.com/?
utm_source=Google&utm_medium=CPC&utm_term=Analytics&utm_content=S
mart%2BIntelligent%2BPowerfull&utm_campaign=Google%2BAnalytics

7. Tracking de Campanyes
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7.a  Campanyes Online:

Per mesurar les campanyes d’Adwords, la forma més senzilla és 
habilitar l'auto-tagging dels anuncis des de la plataforma Adwords:

7. Tracking de Campanyes
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7.a  Campanyes Online:

En el cas d'emprar una altra plataforma que empri variables pròpies de 
seguiment de campanyes és possible modificar els paràmetres de GA:
Basat en l'exemple anterior:

• adver: Identifica l’Origen
• type: Identifica el Mitjà
• camp: Identifica la Campanya
• version: Identifica el Contingut
• kwd:  Identifica el Termini

http://www.misitio.com/?
adver=Google&type=CPC&kwd=Analytics&version=Smart%2BIntelligent
%2BPowerfull&camp=Google%2BAnalytics

7. Tracking de Campanyes
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7 Tips per fer anàlisis efectius
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Tip Nº1

Espera!
No miris cap informe en Google Analytics!
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Tip Nº1

Comença per l’origen:

defineix objectius.
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Tip Nº2

Modela aquests objectius 

en Google Analytics
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Tip Nº2

Objectiu de Conversió:
Qualsevol acció que generi valor 
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Tip Nº2

Busca micro-conversions
Consum de continguts

Detalls de producte

Permission Marketing
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Tip Nº2

o macro-conversions
Leads

Transaccions
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Tip Nº3

Analitza poques dades

MOLT RELLEVANTS
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Tip Nº3

Un bon KPI és...
aquella mètrica que pot indicar que tan a prop sóc 

d’arribar els meus objectius de negoci.

I res més.
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Tip Nº3

No definir un KPI preguntant-se:

1) Quina eina tinc a la mà?

2) Que puc mesurar?

3) Seleccionar KPIs
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Tip Nº3

Fer-ho així:

1) Que vull aconseguir?

2) Que deberia mesurar?

3) Com ho calculo?
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Tip Nº4

Tingues un enfoque

d’optimització
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Tip Nº4

Pilars de l’optimització

1) Qualitat de tràfic

2) Eficiència del site

3) Foco en cash
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Tip Nº5

Oblida les mitjanes!

No generen cap decisió.
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Tip Nº6

Dóna context a les dades

Moltes decisions possibles
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Tip Nº7

Segmenta persones

Sense segmentar
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Tip Nº7

Segmentat
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II: Informes Imprescindibles
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Usuaris nous vs recurrents
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Qualitat del tràfic
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Visites amb conversions
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Top Landing Pages
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Fonts de tràfic
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ET: Errors Típics
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Mesurar-s’hi a si mateix

Solució:
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Mesurar referals irrellevants

Solució:
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Mesurar visites fora del target-territory

Solució:
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No taggear totes les pàgines

114



Preguntes?
Moltes gràcies!
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