Section
Statistik
för ditt Divider
nyhetsrum
och dina utskick

Statistik för ditt nyhetsrum och
dina nyheter hittar du under
Statistik i Connect-menyn.

Statistik för ditt nyhetsrum
Du kan välja vilket av
dina nyhetsrum du vill se
statistik för.

Klicka sedan i datumfältet för
att ange datumperiod som du
vill se närmare på.

Filtrera för att
uppdatera statistiken.

Dina Toppreleaser är de releaser
i ditt pressrum som har haft mest
trafik under perioden. Det
behöver alltså inte vara releaser
som publicerats under denna
tidsperiod.

Du kan klicka på en release för att
komma till statisk för enbart den
releasen.

Den statistik som visas utgår
från det nyhetsrum och den
datumperiod du valt att
visa.

Under grafen visas det totala antalet
besökare och antalet sidvisningar för
perioden, samt genomsnittligt antal
sidor som visas per besök.

Statistik visas både för antal sidvisningar och antalet
besökare, och tidpunkten för när du skickat dina releaser
markeras med en punkt över det datum ett
pressmeddelande skickats ut.

Genom att klicka på de olika
punkterna i diagrammet får du
fram information om exakt
antal sidvisningar och besökare
för ett visst datum.

Du kan välja att visa statistiken
utifrån dag, vecka eller månad.

Klickar du på någon av punkterna för
en release ser du vilken release som
skickades just då och kan enkelt klicka
dig vidare till statistik för enbart den
releasen.

Längre ner på sidan hittar du
besöksstatistik för dina olika
sidor i nyhetsrummet.

Du ser även hur dina besökare hittar till
ditt nyhetsrum och vilka av dina
uppladdade bilder, filmer, presentationer
och andra filer som har flest visningar och
nedladdningar.

Du kan klicka på namnet för
att komma till den uppladdade
filen.
Statistik visas också för hur många delningar
som gjorts från ditt nyhetsrum till sociala
medier som Facebook och Twitter. Både
delning av pressrummets förstasida och
enskilda releaser räknas med i denna statistik.

Statistik för ditt utskick

Klicka på pilen för att söka
fram en annan release.

Du kan titta på hur
din nyhet såg ut
när den skickades.

Tidsperioden som du valt att
visa styr vilken statistik som
visas.

Antal genomklick anger hur många
gånger besökarna klickar sig vidare in på
någon länk i releasen eller i relaterade
länkar som visas intill nyheten.

Du kan exportera din
statistik som Excel eller PDF.
Klicka på någon av ikonerna
och ange till vem du vill
skicka statistiken.

Här ser du hur besökare hittat
till releasen och vilka filer
tillhörande releasen som visats
eller laddats ner.

Längre ner på sidan hittar du statistik
för delningar av releasen till
Facebook och Twitter. Håll markören
över en stapel för att se exakt antal
delningar för en viss dag.

Statistik för mottagandet
av releasen visas i två
diagram. Här kan du till
exempel se hur många
som fått din release på epost, sms eller fax.

Längst ner visas din
mottagarlista, som du också
kan välja att skriva ut. Du
kan även filtrera genom att
klicka på de olika rubrikerna.

Du kan klicka på Använda listor
för att se vilka mottagarlistor i
Plan du använde för utskicket.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår
support på telefonnummer: 0200-125 000

Lycka till!

