Virk vefmæling® er íslenskur hugbúnaður, sem er sérhannaður til að mæla og skrásetja upplýsingar um vefnotkun
með mestu mögulegu nákvæmni.
Kerfið gefur m.a. ítarlegar upplýsingar um:
Árangur netauglýsinga sem birtast hjá þriðja aðila (auglýsingamæling)
Nákvæm greining milli borga og bæja innanlands
Hversu margir nota vefinn og hversu oft í einkvæmri mælingu
Síðuflettingar (ekki hits)
Vefkenni og lén notenda, ip-tölur o.m.fl um notendur
Landa - og álfuskiptingu notenda
Tilvísanir sem beina notendum inn á vefinn
Leitarorð
Vinsælustu síðurnar innan vefjarins
Tíma sem notandi er á vefnum og tilgreindum síðum
Leiðargreiningu sem sýnir ferðir notenda um vefinn
Daglegar og vikulegar skýrslur fyrir markaðsstjóra og ársskýrslur fyrir stjórnendur
Tölulegar upplýsingar er hægt að kalla fram eftir klukkustundum, dögum, vikum, mánuðum og árum. Þær eru
settar fram með aðgengilegum hætti á þremur tungumálum, auk íslensku, í súlu- og línuritum, skífuritum og
töflum. Hægt er að panta sérsniðnar skýrslur beint úr gagnagrunni á pdf-formi. Allir vefir í fagþjónustu geta tengst
gagnagrunni Samræmdrar vefmælingar® endurgjaldslaust.
Tilboð
Prófaðu lausnina frítt í 30 daga án allra skuldbindinga
Ef keypt er Svarbox með 3 notendaleyfum þá fylgir teljari með endurgjaldslaust fyrir fyrirtæki með færri en
3.000 notendur á viku.
Viðmiðunarverðskrá
3000 eða færri notendur á viku
Notendur
Árgjald m/vsk
<100
Kr. 8,006
101 – 500
Kr. 16,164
501 – 1,000
Kr. 23,694
1,001 – 3,000
Kr. 29,969

Öll verð eru með virðisaukaskatti.

3001 eða fleiri notendur á viku
Notendur
Mánaðargjald m/vsk
3,001 – 5,000
Kr. 3,752
5,001 – 10,000
Kr. 6,262
10,001 – 20,000
Kr. 9,399
20,001 – 40,000
Kr. 12,537
40,001 – 60,000
Kr. 25,087
60,001 – 80,000
Kr. 37,637
80,001 – 100,000
Kr. 50,187
100,001 – 200,000
Kr. 62,737
200,001 – 300,000
Kr. 125,487
300,001 – 400,000
Kr. 188,237
400,001 – 600,000
Kr. 249,745
>600,000
Kr. 312,495

Útreikningur
1. Gjald miðast við fjölda notenda á viku yfir 3 mánaða tímabil afturvirkt
2. Tekið er mið af notendafjölda í hverri viku og deilt með vikufjölda á tímabilinu
3. Gjald helst óbreytt yfir næstu 3 mánuði þar til að það er reiknað aftur út
Innheimta
1. Ef vefur er með 3001 eða fleiri notendur á viku er innheimt mánaðarlega
2. Ef vefur er með 3000 eða færri notendur á viku er innheimt árlega
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