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Agenda 

> Fragmentace on-line světa - kolik toho (ještě) potřebujeme měřit? 

> Webová analytika mimo web - sociální sítě, mobily, intranet 

> Multichannel, cross-brand řízení médií 
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On-line ekosystém 200x 
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> Někdejší pohoda webového 

analytika – málo práce, 

hodně muziky 



On-line ekosystém 2010 
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> Marketing si zvykl 

> Trochu se to komplikuje… 



On-line ekosystém 201x 

Copyright © Unicorn Systems 6 



A to není všechno 

> Více brandů, pro každý funguje něco jiného 
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Co chce zákazník 

> Přístup k informacím bez ohledu na kanál / médium 

> Správné sdělení přes správný distribuční kanál 

> Při zachování User Experience 

 

> Všechno a hned 
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Co to znamená? 

> Dosud: jednoduché „škatulkování“ internetu, dobře definované 

touchpointy, otevřené platformy 

> Nyní: fragmentace internetu do „izolovaných“ služeb, složité mechanismy 

interakce se zákazníkem, uzavřené platformy – „různé světy“ 

 

> Dosud: univerzální technologie sběru dat, jednotky zdrojů dat, 

dominantní operační systém 

> Nyní: Diverzita zařízení s různými překryvy, platformě-specifický sběr dat, 

několik platforem / operačních systémů 

 

> Dosud: Uživatelé neprodukují mnoho dat, ale může je použít 

kdokoliv, kdo ví, jak na to 

> Nyní: Uživatelé produkují víc dat, než je vůbec možné obsáhnout, ale jde  

o obchodní komoditu. Vlastníky dat je někdo jiný 
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Snažíme se to měřit 
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Že se nás to netýká? 

> Důraz na ochranu soukromí (Google, cookie policy) 

 

 

 

 

 

> Změna vlastnictví dat (Facebook) 

 

 

 

 

 

> => nezbyde, než si pro data chodit k novým zdrojům  
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Další výzvy 

> Mnoho odběratelů dat 

> Webový analytik nemůže obsáhnout všechno 

> => každý je analytik (marketing, obchod, management, …) 

 

> Není problém pořídit si technologii, problém je nastavit proces  

a naučit organizaci pracovat s daty 

> Analytika je hlavně o lidech a jejich nápadech 

 

> Webová analytika => multidisciplinární obor 

> Data mining, sociální vědy, procesy … 
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Co s tím? 

> Posun pozicování webové analytiky 

> Řada vstupů, řada výstupů 
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Data agregovat … 
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… zkonsolidovat … 
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… zkonsolidovat … 
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… a distribuovat … 
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… např. pomocí REST 
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Výsledek 

> Neměřit všechno, vybrat to důležité 
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… i tohle je dnes webová analytika 

 

Copyright © Unicorn Systems 20 



Co ještě zvládne webová analytika? 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Kdo se v tom zorientuje (první), vyhraje 

 

 

 

> Ještě tam nejsme, ale cesty existují 
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Shrnutí 

> Sledovat všechno (high-level) 

> Zjistit, co je podstatné 

> To rozebrat do detailu 

> Klíčové ukazatele dodat tam, kde jsou potřeba (srozumitelně) 
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