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Siteimprove 
Analytics

Echt inzicht, 
zonder de complexiteit

Het kan lastig zijn om te begrijpen wat er precies op je 
website gebeurt. Als je geen tool voor analytics hebt, tast je 
eigenlijk in het duister. Maar zelfs als je wél zo’n tool hebt, is 
de kans groot dat je enorme hoeveelheden data hebt maar 
niet tot nauwelijks inzicht in de zaak.

Grote datasets zijn complex. Vaak kan alleen een specialist er 
wijs uit worden. Siteimprove Analytics neemt de complexiteit 
weg en geeft je precies de inzichten die je nodig hebt om 
veranderingen door te voeren die echt impact maken. 

56% van de marketeers vindt het lastig 
om in analytics-tools inzichten naar 
voren te brengen

Bron: Forrester Consulting, The Future of Analytics, juli 2020

Inzicht waar je wat mee 
kan, in plaats van 

ruwe data

Siteimprove Analytics analyseert 
de data van je website en tovert 
die data om tot inzichten waar elke 
medewerker mee vooruit kan. 
Het dashboard is intuïtief ingericht 
zodat je de inzichten vindt die je 
nodig hebt op een manier die je 
direct begrijpt.

Meten wat marketeers 
moeten weten

Bepaal zelf welke metrics je in 
de gaten wilt houden door het 
dashboard naar wens in te richten. 
Zo kun je makkelijk de link leggen 
tussen je bedrijfsdoelstellingen en 
je digitale performance. Zorg dat 
je meet wat ertoe doet en neem 
onderbouwde beslissingen die in lijn 
liggen met je marketingdoelen.

Meer dan 
alleen analytics

Siteimprove Analytics is geïntegreerd 
in het Siteimprove-platform, 
dat gebouwd is om je digitale 
aanwezigheid te optimaliseren. 
Als je informatie vanuit Quality 
Assurance en Accessibility combineert, 
kun je data delen met al je teams. Zo 
werken jullie samen in plaats van op 
losse eilandjes en werpt jullie werk 
veel sneller zijn vruchten af.

Siteimprove werpt licht op de zaak. Als we zien dat iemand 
op een lege pagina uitkomt, hebben we de tools in handen 
om uit te zoeken waar ze naar op zoek waren en wat ze niet 
konden vinden. Zonder die tools blijft het gokken.”
Felicia Morales, Digital Marketing Strategist bij Amplify Credit Union

Wil je meer weten? Bezoek onze website Siteimprove

http://siteimprove.com/nl-nl/analytics


Siteimprove

Belangrijkste features

Key metrics

• Bekijk relevante inzichten en stel 
triggers in die je helpen om je 
websitedoelstellingen te behalen 

• Verzamel tastbare data die de 
 ROI aantoont
• Analyseer prestaties uit het 

verleden en profiteer van 
deze resultaten

Behavior maps

• Houd bij hoe je bezoekers zich 
gedragen met heat-, click-, scroll- 
en segmentatiemaps 

• Leg designfouten bloot en baseer je op 
data om een intuïtieve UX te bouwen

• Vergelijk klikpatronen van 
verschillende gebruikerssegmenten 
om aansprekende content en 
succesvolle campagnes te maken

Funnels

• Bekijk of bezoekers de paden 
op je website volgen die tot 
conversie leiden 

• Bekijk welke pagina’s de 
conversie in de weg staan omdat 
ze bezoekers afleiden

• Verbeter actief de conversie, de 
omzet én het klantbehoud

Campagnes

• Voorkom rapportagefouten met de 
intuïtieve UTM-linkbouwer

• Maak gemonitorde campagnes 
voor geautomatiseerde rapporten 
en betere inzichten

• Bekijk hoe campagnes in de loop 
der tijd presteren en optimaliseer 
campagnebudgetten

Feedback

• Luister naar de ideeën van bezoekers 
door ze de kans te geven om 
suggesties voor verbetering te doen 

• Analyseer feedback en ontdek 
met welke pagina’s en alinea’s je 
bezoekers moeite hebben 

• Vraag bezoekers naar hun algemene 
indruk door woordwolken met vaak 
voorkomende reacties aan te bieden

Meer features

• User Journeys
• Dynamische segmenten
• Retroactieve analyse
• CMS-plug-in
• Open API en data exporteren

57% van de marketeers vindt de 
grootste uitdaging van analytics het 
feit dat verschillende teams met 
afzonderlijke brokken data werken

Bron: Forrester Consulting, The Future Of Analytics, 
juli 2020

Plan een afspraak met ons

https://siteimprove.com/nl-nl/request-a-demo/
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