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Avancerede indstillinger 

Du behøver ikke at bruge avancerede indstillinger, hvis du ikke har så meget erfaring med oprettelse 

af hjemmesider. Indstillingerne er til rådighed for dig, som vil bruge eksterne værktøjer til at lave 

statistik over trafikken på din hjemmeside. Hvis du ikke bruger sådanne værktøjer, behøver du ikke at 

bruge disse indstillinger. 

Følg trafikken på din hjemmeside 

Google Analytics er et gratis værktøj, som kan give dig detaljerede oplysninger om trafikken til din 

hjemmeside. Du kan f.eks. se, hvilke af dine sider, som de besøgende valgte at gå ind på, og hvad de 

har klikket på. Værktøjet er gratis. Du kan læse mere og registrere dig her. 

Flere værktøjer til din hjemmeside 

Eksempler på sådanne værktøjer er: 

 Google Apps, som giver dig mulighed for at koble en Google-konto til dit domæne  

 Google Webmaster Tools, som lader dig finjustere og følge op på sidens synlighed for 

søgemaskiner. 

Disse eksterne værktøjer stiller navn og data for dine tilpassede metadata til rådighed, som du kan 

lægge ind i vinduet Avanceret. 

Feltforklaringer 

Google Analytics Id  

Når du har tilmeldt dig på Google Analytics, får du en sporingskode, som Google Analytics bruger til 

at identificere din hjemmeside. I feltet Google Analytics Id angiver du den sporingskode, du har fået. 

Egne metadata 

Visse værktøjer giver dig sporingskoder, som værktøjet skal bruge for at kunne identificere din 

hjemmeside. Eksempler på sådanne værktøjer er Google Apps, som giver dig mulighed for at koble 

en Google-konto til dit domæne, og Google Webmaster Tools, som giver dig mulighed for at 

finjustere og følge op på, hvor synlig siden er for søgemaskiner. Metadata er oplysninger, som ikke 

vises for den almindelige besøgende. 

I feltet Navn angiver du den sporingskode, du har fået. 

I feltet Indhold angiver du de metadata, som du ønsker, at værktøjet skal indsætte på din 

hjemmeside. 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/apps
http://www.google.com/webmasters/tools

