
     

Google Analytics
Navodila za vzpostavitev računa in pridobitev kode za 

sledenje za implementacijo na spletno stran

Za spremljanje statistike obiska vaše spletne strani potrebujete račun Google Analytics.  
Kreiranje novega računa je hitro in enostavno.

1. Ustvarimo nov Google Analytics račun

Obiščemo url naslov http://www.google.com/analytics/   . V zavihku zgoraj desno kliknemo 
gumb „Ustvarite račun“ in sledimo navodilom.

Najprej izberemo naše dostopne podatke (najlažje je, če uporabimo obstoječi gmail 
račun podjetja).
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V nadaljevanju kliknemo na gumb „signup“:

Sedaj ustvarimo naš račun. 

1. izberemo opcijo „Website“
2. Account name (Ime računa): naj opiše vaš posel, lahko je to ime vašega podjetja,  
ime spletne strani,... 
3. Setting up your property: natančno določimo kaj želimo spremljati, npr. spletno 
stran Editor za slovenski trg – Editor.si ali Editor SLO, Editor SI itd. Ta oznaka naj čimbolj  
natančno opiše. Oznak „property“ lahko imamo več (dodatne naredimo v nadaljevanju),  
saj lahko spremljamo recimo tudi našo spletno stran v ENG jeziku, ali pa recimo url 
naslove na poddomenah npr. http://trgovina.editor.si   
4. Industry category: izberemo opcijo, ki najbolje opiše naš posel
5. Reporting Time Zone: izberemo Slovenia.

 Tel: 082 001 770 | info@editor.si | www.editor.si

Analytics Navodila.odt

stran 2/8

http://trgovina.editor.si/


     

Na koncu kliknemo na „Get tracking ID“:

Po kliku se nam odpre okno za sprejem Pogojev poslovanja. Kliknemo „I Accept“:
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Odpre se nam okno z našo kodo za sledenje:

Kopirajte vašo kodo in jo posredujte vaši spletni agenciji, da jo vključi na vašo spletno 
stran. Kodo kopirate tako, da preprosto kliknete v okenček, koda se označi modro, nato 
pa z miško desno-kliknete in izberete opcijo „Copy / kopiraj“. Nato izbrano prilepite v e-
mail sporočilo.
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Navodila zadoščajo za vzpostavitev novega Analytics računa in pridobitev kode za 
sledenje. 

2. Dodaten Google Analytics račun

Če Google Analytics že imamo vzpostavljen, želimo pa odpreti nov račun, sledimo tem 
navodilom.

Prijavimo se v naš Analytics račun. V zgornji navigaciji izberemo zavihek „Admin“.

2.1 Ustvarimo nov RAČUN

Če želimo odpreti statistiko za DRUGO SPLETNO STRAN:

Izberemo 1. stolpec ACCOUNT. Trenutno nam poda podatke za obstoječo spletno stran. 
Kliknemo na spustni menu in izberemo „Create new account“.
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Sledimo postopku iz 1. točke tega navodila za odpiranje novega računa.

2.2 Ustvarimo nov PROPERTY

Če želimo slediti zgolj določenemu sklopu na obstoječi spletni strani (npr. support 
center; pogosta vprašanja; galerija, itd.) ali če želimo slediti isti spletni strani v drugem 
jeziku.

Izberemo 2. stolpec PROPERTY. Trenutno nam poda podatke za obstoječo spletno stran. 
Kliknemo na spustni menu in izberemo „Create new property“.
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Vpišemo potrebne podatke in kliknemo „Get tracking ID“:

2.3 Prenovljena spletna stran

Če smo spletno stran prenovili in ostaja na isti domeni, ni potrebno kreirati nove kode za 
sledenje, ampak uporabimo obstoječo, ki jo najdemo v sklopu „ADMIN“ -> „PROPERTY“ -> 
Tracking info. Kliknemo in pokaže nam kodo za sledenje, ki jo kopiramo in pošljemo naši  
spletni agenciji za implementacijo.
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Za konec

Google Analytics omogoča tudi spremljanje naprednih podatkov, kot je E-commerce, 
demografski podatki in drugo, kar v tem vodiču ni zajeto.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč pri kreiranju vašega Analytics računa, pridobitvi kodi za sledenje 
ali želite omogočiti prikaz naprednih možnosti sledenja, nas pokličite na 082 001 793 
(Kristina) ali pišite na kristina@editor.si  . 
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