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Hogyan éljük meg a digitális életünket 
több eszközön?



Bárki telepíthet Cross-device
mérést a weboldalára



Mi a feltétele a Cross-device mérésnek
Google Analytics-ben?

Sajnos nem csak ennyi ☺



Ezen kívül még…

• Kb. 4 dologra van szükségünk:
• Felhasználói azonosító
• Implementáljuk a weboldalba a User Id használatot
• User Id alapú Analytics nézetet kell létrehozni
• +1 Egyéni dimenzióban is érdemes tárolni a User Id-t
• +1 Legyen beállítva egy cél vagy az e-ker mérés

• Érdemes fejlett cookie kezelést használni
• Amikor csak lehet, User Id-t kell rendelnünk a 

látogatókhoz
• Ameddig csak lehet tartsuk bejelentkezve a felhasználót



Mi a feltétele a Cross-device mérésnek?

• CC kódot többféleképpen lehet implementálni.

• Sajnos nem minden felhasználó jelentkezik be

• Probléma lehet az inkognitó üzemmód használata 
vagy a gyakori cache törlés

• Motiválni kell a felhasználókat, hogy
jelentkezzenek be



Funkció: Munkamenet egyesítés

Client Id és a User Id áthidalás nem mindig sikeres.
Analytics próbálja a hiányos lépéseket beazonosítani



Mi a feltétele a Cross-device mérésnek?

A User Id lefedettség minden igyekezetünk ellenére
nem lesz 100%



Mennyire borítja fel a marketing 
mérőszámokat a Cross-device mérés?

• Hogyan lett implementálva CC mérés?
Meddig tartjuk bejelentkezve a felhasználót?

• Sok adatunk lett. Mit kezdünk vele?
Van egyáltalán célunk az adatokkal?
„Majd jó lesz valamire!”

• Analytics API-n keresztül (ha egyéni dimenziókat is 
használunk, akkor) csodálatos dolgokat
kérhetünk le.



Eszméletlen sok adatunk lesz



Hogyan igazítsuk a Cross-Device logikához 
a marketing kommunikációnkat?

• Felhasználóra levetített vásárlási előzményeket 
kapunk

• Célzottabb Analytics Remarketing listákkal 
dolgozhatunk. Szofisztikáltabban tudunk célozni.

• Vevői ajándék stratégiát / Hűségrendszert tudunk 
Analytics adatokkal megtámogatni



Mit lehet kezdeni a felgyülemlett
Cross-Device adatokkal?

• Egyedi felhasználókra vonatkozó adatokat kapunk.
Ezt pedig fel kell dolgozni.
Egyéni dimenziók nélkül nem fogunk sokra menni.
Adatokat csoportokba kell szervezni.

Egyéni dimenzió Mit tárolunk

dimension1 User Id

dimension2 utolsó 3 db Client Id

dimension3 user célcsoport adatok

dimension4 user születés dátum

dimension5 user regisztráció dátum

dimension6 user utolsó vásárlás dátum

dimension7 user utolsó számított átlagos kosár érték



Mit lehet kezdeni a felgyülemlett
Cross-Device adatokkal?

• Összefüggéseket kell keresnünk

• Megtámogathatjuk az értékesítést vagy
a tartalom fogyasztást



Mi tart vissza, hogy bevezessük a CD 
mérést?

• A CC nem nyűg, hanem lehetőség

• Eszközökön keresztül követhetjük a felhasználókat 
és jobban megismerhetjük őket.

• Külön odafigyelést igényel a számok értelmezése



Mi tart vissza, hogy bevezessük a CD 
mérést?

• Extra modult/plugin-t kell telepíteni a 
weboldalhoz/webshophoz
Extra fejlesztést igényelhet a CD kód elhelyezése

• Kezdetben úgy kezeljük a CC nézetet, mint
a bejelentkezett felhasználókat tömörítő nézetet, mint 
egy kiegészítő nézetet.

• Mérési makett / teszt oldal nélkül ne vágjunk bele!

• CC adta lehetőségeket ne keverjük össze
a (belső) CRM-ünkkel. Nem arra való.
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