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ᐧ Landfræðilegar

ᐧ Kyn

ᐧ Aldur

Hvaða upplýsingar höfum við?

ᐧ Vefsíður

ᐧ Áhugamál

ᐧ Hjúskapastaða

ᐧ Barneignir

ᐧ Tegund tölvu

ᐧ Tegund vafra

ᐧ Tegund síma

ᐧ Tegund spjaldtölvu

ᐧ Hvaða smáforrit þú notar

ᐧ Hverju þú leitar að



Af hverju markmið?





Markmið fyrirtækis og heimasíðu á að haldast í hendur.



Ekkert af þessu eru markmið

ᐧ Sessions

ᐧ Clicks

ᐧ Page views

ᐧ Visits

ᐧ Bounce rate

ᐧ Time on site



Markmiðin geta verið mörg
- Kaup

- Hafa samband

- Áhorf

- Lestur

- Niðurhal

- Skráning á póstlista

- Mínar síður

- Notkun á hjálpartólum á síðu



Mælaborð



Mikilvægt er að allir séu sammála 

um hvað þurfi að mæla.









Mælaborð er ekki skýrsla

Lykiltölur (KPIs)

- Taktu allt í burtu sem skiptir ekki máli

Mælaborð 
- Custom dashboard

- Skýrsla á að vera vísir að aðgerð



Markmið
ᐧ Halda auglýsingakostnaði 

undir X%

Skýrsla
ᐧ Conversion Rate frá 

Adwords herferð hefur 

lækkað um X% á milli 

mánaða sem og erum við 

X% undir á milli ára 

Afleiðing
ᐧ Kostnaður of mikill miðað 

við sölu. 

Aðgerð
ᐧ Gera verðkönnun á 

samkeppni og sjá hvar við 

stöndum þar.

ᐧ Ganga í skugga um að 

engin bilun sé á kaupferli.

Skýrslur + aðgerðaráætlun



Markmið
ᐧ Skráning á póstlista

Skýrsla
ᐧ Fáir skrá sig á póstlistann 

eða um X% af heildar-

umferð inn á síðuna.

Afleiðing
ᐧ Hvati við skráningu ekki að 

skila sér. 

Aðgerð
ᐧ Mæla skráningarform og 

sjá hvar fólk dettur út.

ᐧ Er skráningahnappur nógu 

sýnilegur?

ᐧ Er ávinningur við skráingu 

skýr?

Skýrslur + aðgerðaráætlun



Markmið
ᐧ Fá viðskiptavini til að nýta 

sér þjónustuvef til að 

minnka álag þjónustuvers

Skýrsla
ᐧ Góð skráning en fáir nota 

þjónustuvefinn

Afleiðing
ᐧ Álag á síma minnkar ekki

Aðgerð
ᐧ Setja upp ýtarlegar 

mælingar á þjónustuvef

ᐧ Notendaprófanir

Skýrslur + aðgerðaráætlun



Uppsetning á markmiðum

Markmið
Lykiltölur (KPIs)

Mælaborð 

Aðgerðarplan 




