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Om Google Analytics te kunnen gebruiken, heeft u enkele zaken nodig.
1. Een account op Google Analytics.
2. De Webtrackcode instellen.
1. Google Analytics account
Ga naar de website van Google Analytics om u aan te melden voor een nieuw account. Klik op
de knop Een account maken en volg de aanwijzingen op het scherm.
Google Analytics is flexibel en biedt ondersteuning voor verschillende accountconfiguraties, maar
uw instellingen hebben gevolgen voor hoe gegevens in uw rapporten worden weergegeven.
Raadpleeg de Google Analytics artikelen Overzicht van accounts, gebruikers en gegevens voor
hulp bij het instellen.
Als u Google Analytics wilt instellen voor het bijhouden van een app, dan kunt u de praktische
tips voor het instellen van Analytics voor mobiele apps raadplegen.
2. De Webtrackcode instellen
VOORDAT U BEGINT: Om het bijhouden van gegevens te kunnen instellen, moet u toegang hebben tot
de broncode van uw website. Als u de gegevens van uw website al bijhoudt met een ouder codefragment,
verwijdert u dit fragment eerst van elke pagina voordat u het nieuwe toevoegt. Als u aanpassingen weer
wilt toevoegen aan uw pagina's nadat u het nieuwe fragment heeft toegevoegd, kunt u met behulp van een
tekst- of HTML-editor een kopie van elk bestand openen en opslaan.
In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u het trackingcodefragment aan uw site kunt
toevoegen. Houd rekening met de volgende twee punten:
- U heeft een Analytics-account en gebruikt dat voor deze site.
- U heeft uw site als webproperty toegevoegd aan het account dat u gebruikt.
1. Zoek eerst het trackingcodefragment voor uw property.
1. Klik op een willekeurige Analytics-pagina op Beheer.
2. Selecteer de property die u wilt bijhouden.
3. Controleer of de bovenstaande URL overeenkomt met de URL van uw website.
Als de instellingen de verkeerde webproperty weergeven, klikt u op de link in het
broodkruimelpad van uw account en selecteert u de juiste webproperty in de lijst.
4. Klik op het tabblad Trackinginfo.
U ziet een code die lijkt op het onderstaande codefragment, waar XXXXX-Y de property-ID is.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');

//
// ]]>
//
// ]]>

//
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
// ]]>

2. Schakel de gewenste opties voor bijhouden in en klik vervolgens op Opslaan.
3. Kopieer en plak het codefragment
Wanneer u het codefragment vindt, kopieert en plakt u het fragment in uw webpagina, vlak voor
de afsluitende tag *. Als uw website sjablonen gebruikt om pagina's te genereren, voegt u het
fragment vlak voor de afsluitende tag in, in het bestand dat het gedeelte bevat. (De meeste
websites gebruiken één bestand voor veelvoorkomende inhoud. U hoeft het codefragment dan
waarschijnlijk niet op elke pagina van uw website te plaatsen.)
Voor optimale prestaties in alle browsers raden we u aan andere scripts op uw site op een van de
volgende locaties te plaatsen:
vóór het trackingcodefragment in het -gedeelte van uw HTML-PHP-code.
na zowel het trackingcodefragment als alle pagina-inhoud.

Controleren en aanpassen
Controleer of uw trackingcode de juiste webproperty-ID voor uw profiel bevat (dit zou het geval
moeten zijn als u de webproperty van het scherm Profielinstellingen heeft gekopieerd).
Controleer nogmaals of de trackingcode die op uw website is geplaatst, overeenkomt met die in
uw profiel. Voor meer informatie over het controleren van uw instellingen, raadpleegt u best de
google analytics pagina's: Uw instellingen controleren.
Voeg aanpassingen weer toe met behulp van asynchrone syntaxis. De Gebruikshandleiding en
Migratievoorbeelden in Google Code (beide alleen in het Engels) bevatten veel voorbeelden van
aanpassingen met de asynchrone trackingcode.
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