Dynamicweb CMS

Estatísticas
Fique a conhecer como os visitantes
usam o seu website!

Vantagens
»

rentes áreas ou idiomas surge a necessidade de analisar a forma

»

Fácil recolha e análise
de dados sobre a utili-

com os visitantes usam as diferentes informações e conteúdos

zação do website

disponíveis no website, intranet ou extranet. Com o módulo Estatísticas, é possível recolher e analisar grandes quantidades de in-

Uma grande variedade
de relatórios standard

Dado que os websites são frequentemente segmentados em dife-

»

Os dados são va-

formação, o que ajuda a explicar o comportamento dos visitantes

lidados e fáceis de

no seu website.

usar em programas
comuns de estatísticas

Com todas as soluções Dynamicweb, você obtém uma ferramenta

»

Disponibiliza dados

avançada, mas de fácil utilização, para recolher e tratar os dados

que ilustram o

estatísticos. Todos podem receber os dados recolhidos em fichei-

comportamento dos

ros Excel. Consequentemente, não há necessidade de comprar

visitantes

qualquer tipo de programa especial para poder usar os dados do
Dynamicweb. Este módulo possibilita que toda a gente perceba
os dados, pois estes são apresentados como ilustrações gráficas
fáceis e acessíveis.
Caso adicione o módulo Estatísticas, Avançado, é possível exportar
os dados em bruto e usá-los em programas de estatísticas. Este
módulo elimina as dificuldades com a recolha de dados já que o
sistema reúne todo o tipo de dados em relatórios standard simples
e acessíveis. Além disso, com o módulo, é possível recolher dados
sobre quais as páginas mais visitadas e quais os motores de pesquisa que visitaram o website, entre outras informações relevantes.

Dynamicweb CMS

Estatísticas
Funcionalidades
Definir qual o período para o qual pretendemos obter dados
Possibilidade de incluir estatísticas dos visitantes da Extranet/Intranet
Possibilidade de definir endereços de IP a excluir das estatísticas
Estatísticas de todos os idiomas/áreas ou segmentado por idioma/área
Exportação de dados para tratamento, por outras aplicações
Possibilidade de impressão dos diferentes relatórios
Quais os motores de pesquisa utilizados
Quais os sites de referência a partir dos estão a entrar no website
Informações acerca das páginas, incluindo quais as mais visitadas
Mostra o tempo médio passado no website
Informação complementar sobre os motores de pesquisa
Mostra quais os ficheiros com mais downloads
Quais as palavras mais pesquisadas
Indica quais as notícias mais lidas
Quais os utilizadores Extranet/Intranet mais activos
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