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SPECYFIKACJA USŁUGI E-STATYSTYKI 

Ważność specyfikacji 

Od dnia 2010-05-21 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. 

Określenia występujące w Specyfikacji 

1.  „Panel Klienta” – oznacza oprogramowanie udostępnione przez OGICOM, służące do 

samodzielnego zarządzania i konfigurowania usługi przez użytkownika, działające poprzez 

przeglądarkę internetową. 

Specyfikacja ogólna usługi 

1. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi aplikacji umożliwiającej analizowanie ruchu na jego  

stronie internetowej. 

2. Aplikacja jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową. 

3. OGICOM udostępnia instrukcję do obsługi aplikacji. 

4. Aplikacja działa, poprzez umieszczenie w kodzie strony www Klienta odpowiednich 

znaczników, umożliwiających wykrycie wejścia użytkownika na daną stronę. 

5. Klient akceptuje fakt, iż w kodzie jego strony zostaną zastosowane modyfikacje umożliwiające 

aplikacji zliczanie wejść na stronę. 

6. Klient decydując się na statystyki oświadcza, iż jest osobą uprawnioną do zarządzania strona 

internetową, której ruch będzie podlegał monitorowaniu. 

7. Dostęp do E-Statystyk OGICOM umożliwia po zalogowaniu się do Panelu Klienta. 

8. Do analizowania statystyk niezbędne jest urządzenie podłączone do sieci Internet, wyposażone 

w aktualną przeglądarkę internetową. 
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Dostępne wersje E-Statystyk 

Wersja statHosting statOptimum statOptimumPLUS statBiznes statBiznesPRO 

Limit odsłon  Bez limitu 100 000 / 
miesiąc 

500 000 / miesiąc Bez 
limitu/cennik 

Bez limitu/cennik 

Skrypty 
zliczające 

1 skrypt 30 skryptów 50 skryptów 100 skryptów 200 skryptów 

Zarządzanie 
kontem 

Tylko odczyt Dostęp 
administracyjny 

Dostęp 
administracyjny 

Dostęp 
administracyjny 

Dostęp 
administracyjny 

Dodawanie 
skryptów 

- tak tak tak tak 

Dodawanie 
loginów 

- tak tak tak tak 

Blokada 
adresów IP 

- tak tak tak tak 

Pozwala zliczać            

Strony HTML, 
PHP, ASP ... 

tak tak tak tak tak 

Strony FLASH - tak tak tak tak 

Kliknięcia w 

URL 

- - - tak tak 

Kliknięcia w 
elementy 
FLASH 

- - - tak tak 

Strony SSL - - - tak tak 

Użytkownicy            

Porównanie - - - tak tak 

Czas spędzony 
na stronie 

- - - tak tak 

Lojalność 
użytkowników 

- - - tak tak 

Wizyty           

Podsumowanie 
wizyt 

tak tak tak tak tak 

Długość wizyt tak tak tak tak tak 

Szerokość wizyt - tak tak tak tak 

Czas trwania 
wizyt 

tak tak tak tak tak 

Szczegóły 
ostatnich wizyt 

- tak tak tak tak 

Odsłony            

Podsumowanie 
odsłon 

tak tak tak tak tak 

Czas trwania 
odsłon 

tak tak tak tak tak 

Odsyłacze            

Podsumowanie tak tak tak tak tak 

Strony 
odsyłające 

tak tak tak tak tak 

Wyszukiwarki tak tak tak tak tak 

Katalogi tak tak tak tak tak 

Geolokalizacja           

Podsumowanie tak tak tak tak tak 

kontynenty tak tak tak tak tak 
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Wersja statHosting statOptimum statOptimumPLUS statBiznes statBiznesPRO 

Świat tak tak tak tak tak 

Polska 
województwa 

tak tak tak tak tak 

Polska ośrodki tak tak tak tak tak 

Techniczne           

Systemy 
operacyjne 

tak tak tak tak tak 

Przeglądarki tak tak tak tak tak 

Wersje 
językowe 

tak tak tak tak tak 

Rozdzielczości tak tak tak tak tak 

Liczba kolorów tak tak tak tak tak 

Quick stats           

Użytkownicy - tak tak tak tak 

Wizyty - tak tak tak tak 

Odsłony - tak tak tak tak 

Średni czas 
trwania odsłony 

- tak tak tak tak 

Średnia pozycja 
w wizycie 

- tak tak tak tak 

Liczba 
początków 
wizyt 

- tak tak tak tak 

Liczba 
zakończeń 
wizyt 

- tak tak tak tak 

Prezentacja 
danych 

          

Wykresy tak tak tak tak tak 

Dane 
podsumowujące 

- tak tak tak tak 

Dane 
tabelaryczne 

- tak tak     

 


