STAP VOOR STAP NAAR
GOOGLE ANALYTICS 4
Samen op avontuur in de online marketing jungle.

OPEN HET GOOGLE
ANALYTICS ACCOUNT
Log in op het eigen account
waaronder de website of
webshop staat.

Stap 1

MAAK EEN PROPERTY
AAN

Stap 2

Ga naar beheer (tandwiel
linksonder)
Klik op de blauwe button
Property aanmaken.
Stel de naam, tijdzone en valuta
in voor het bedrijf.
Geef optioneel meer informatie
over branche, bedrijfsgrootte en
reden Analytics-gebruik.

STEL DE
GEGEVENSSTREAM IN
Open de gegevensstream Web
(of Android-app / iOS-app)
Vul website-URL en naam van
gegevensstream in.
Check of verbeterde meting is
ingeschakeld. Kijk of het blauwe
vinkje zichtbaar is.
Klik op Stream maken.

Stap 3

ALGEMENE SITETAG
TOEVOEGEN

Stap 4

Je komt in een overzicht terecht
van Webstreamgegevens.
In het overzicht kopieer je de
Metings-id.
Kies voor ''Bestaande tag op
pagina gebruiken''.
Bij nieuwe websites kies je voor
''Nieuwe tag op pagina toevoegen''.
Volg het stappenplan voor Google
Analytics of Google Tag Manager.

CHECK DATAMETING
Bezoek de betreffende website
en wacht enkele minuten.
Check of het bezoek op de
website goed doorkomt. Ga
hiervoor naar Rapporten (links
in het menu) - Realtime.

Stap 5

GA NAAR DE
INSTALLATIEASSISTENT

Stap 6

Onder Beheer |
Installatieassistent staan alle
functionele instellingen die
aangepast kunnen worden. Dit is
de basisomgeving voor alle
aanpassingen.
Doorloop hier alle stappen (in
willekeurige volgorde) die
ingesteld kunnen worden.

GEBRUIKERS TOEVOEGEN
Ga naar de Installatieassistent.
Klik op Gebruikers beheren.
Voeg het e-mailadres toe,
inclusief de juiste rol, om iemand
toegang te verlenen tot de
property.

Stap 7

GOOGLE SIGNALEN
ACTIVEREN

Stap 8

Ga naar Beheer | Installatieassistent |
Property-instellingen | Googlesignalen aanzetten. Lees het beleid.
Let op!!! Denk aan aanpassen van de
privacyverklaring en instellen van
cookiemelding op de website. (Zie
www.trafficmotivators.nl.)
Wanneer Erkenning is geactiveerd
worden gegevens verzameld.

KOPPELEN GOOGLE
KANALEN
Koppel eventueel Google Ads of
BigQuery aan GA4.
Klik op de blauwe button Koppelen
en zoek naar het account.
Zorg dat je bent ingelogd in het
juiste google-account om een
koppeling te maken.
Zet na het koppelen Personaliseren
en Autotagging aan.

Stap 9

STEL DOELGROEPEN SAMEN

Stap 10

Klik op Doelgroepen bepalen.
Ga naar Nieuwe doelgroep.
Kies voor voor een aangepaste
doelgroep of voorgestelde
doelgroep. (maak bijv.
productkijkers aan)
Klik op ''Recent actieve gebruikers''.
Stel parameters in: Paginalocatie
bevat bijv /product-x/.
Kies een lidmaatschapsduur.
Sla doelgroep op.

CONVERSIES INSTELLEN:
FORMULIEREN (1)
Klik op op Conversies instellen.
Of klik op Configureren in het
menu.
Ga naar gebeurtenissen.
Klik op Gebeurtenis maken.
Klik op Maken.
Geef gebeurtenis een naam.
Vul parameter ''event_name'' en
''page_location'' in.
Klik op Maken.

Stap 11

CONVERSIES TOEVOEGEN:
FORMULIEREN (2)

Stap 12

Ga naar Conversies.
Klik op Nieuwe
conversiegebeurtenis
Voer exact dezelfde gebeurtenis
naam in die je bij de gebeurtenis
hebt opgegeven en sla op.
Conversie wordt opgehaald.

CONVERSIES INSTELLEN:
EVENTS (1) BIJV. EMAIL KLIK
Ga eerst naar Google Tag Manager.
Maak een kopie van de bestaande tag
(Bijv; Klik op email) of maak een
nieuwe tag aan.
Kies voor Tagtype GA4-gebeurtenis.
Koppel met de Configuratie-tag
(algemene sitetag) die de webdata
verzameld.
Geef de gebeurtenis een naam. Zie
bijvoorbeeld email_click.
Hulp nodig met de instellingen in
Google Tag Manager? Neem gerust
contact op.
Ga terug naar Google Analytics 4.

Stap 13

CONVERSIES INSTELLEN:
EVENTS (2) BIJV. EMAIL KLIK
Klik op Configureren in het menu.
Ga naar Gebeurtenissen.
Klik op Gebeurtenis maken.
Klik op Maken.
Geef gebeurtenis een naam.
Vul ''event_name'' in die gelijk is aan
gebeurtenisnaam in GTM.
Klik op Maken.

Stap
Stap14
14

CONVERSIES TOEVOEGEN:
EVENTS (3) BIJV. EMAIL KLIK
Ga naar Conversies
Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis
Voer exact dezelfde gebeurtenis naam
in die je bij de gebeurtenis hebt
opgegeven en sla op.
Conversie wordt opgehaald.

Stap 15

FILTERINSTELLINGEN: BIJV.
UITSLUITEN IP-ADRES
Ga naar Beheer en open het tabblad
Gegevensstreams. (onder Property)
Klik op de Gegevensstream.
Ga naar Aanvullende instellingen |
Meer instellingen voor taggen.
Open intern verkeer definiëren.
Klik op Maken.
Vul eigen IP-adres(sen) in. Is te
achterhalen via www.watismijnip.nl.
Kies voor zoektype: IP-adres is gelijk
aan.
Klik op maken.

Stap 16

FILTERINSTELLINGEN
ACTIVEREN
Klik op Beheer | Gegevensinstellingen
| Gegevensfilter.
Open de filter die je ziet staan.
Zet de filterstatus (onderaan) op
actief i.p.v. testen.
Sla de wijziging op.

Stap 17

GEFELICITEERD
De migratie is voltooid en de data kan
worden verzameld. Veel succes!

