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K dispozici je nyní nová verze softwaru webové analytiky Piwik 1.2. Kompletní seznam nových funkcí si
můžete prohlédnout níže. Díky podpoře ze strany sponzorů a práci konzultantů a celého týmu Piwik, jsou
přidány nové funkce softwaru Piwik.
1) Vlastní cookies
Piwik nyní využívá Vlastní cookies, umožňující reportovat s vyšší datovou přesností (v porovnání s
cookies třetích stran jsou vlastní cookies zřídkakdy mazány). Jde o další krok směrem k dokonalosti v
rámci anonymity a uživatelského soukromí. Piwik byl mezi ostatními analytickými softwary prvním, jež
nabídl funkci IP anonymizace na straně serveru. Můžete také získat widget IFrame, jehož prostřednictvím
můžete vybírat návštěvníky svého webu.
2) Uživatelská nastavení
Nyní můžete v softwaru webové analytiky Piwik sledovat během jedné návštěvy až 5 uživatelských
proměnných! Jedná se o velmi užitečnou novou funkci, která vám umožňuje sledovat jakákoli data,
týkající se návštěv a zobrazovat reporty s počty návštěv jednotlivých segmentů. Stejně tak můžete
porovnávat rychlost jejich konverze.
prohlédněte si dokumentaci Javascript API
uživatelská dokumentace s příklady a screenshoty
3) Segmentace v API
Piwik API nyní podporuje segmentaci v reálném čase! Díky tomu si prostřednictvím aplikace Piwik
můžete vyžádat veškeré existující reporty pro kterýkoli segment návštěvníků, například: "Stát je
Německo a prohlížeč je Firefox“.
Použití API je skutečně velmi jednoduché a migrace je usnadněna následováním formátu parametrů
Google Analytics.
Funkce je momentálně dostupná pouze prostřednictvím API, tým vývojářů doufá, že se brzy stane také
součástí UI. Více informací naleznete v Analytics Segments.

4) Zvýšení výkonu
Došlo k zásadnímu vylepšení pro situace vysokého zatížení aplikace Piwik, které uvítají především ti
uživatelé, kteří měli v minulosti problémy s PHP limitem během archivace reportů. Pracuje se také na
dlouhodobějších řešeních a alternativní dostupné úschovny dat.
5) Nové metody API
Pro získávání reportů k daným URL názvům stránek či download URL nyní Piwik nabízí pomocné
metody. Prohlédněte si nové funkce API: Actions.getPageUrl (pageUrl, idSite, period, date, segment = ")
a také Actions.getPageTitle, Actions.getDownload and Actions.getOutlink. Více informací najdete na
stránce API.
Podívejte se na changelog.
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