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Uitgebreide handleiding 

Op deze pagina's vindt u een beschrijving van de statistieken die onder het hostingpakket van 
Amazing Things vallen. De statistieken zijn op uw domein opvraagbaar vanuit het Directadmin 
panel. 

 
U ziet dan de volgende pagina:  

Usage Statistics for www.uwdomein.nl 
Summary Period: Last 12 Months 
Bovenstaande vermelding geeft aan dat er webstatistieken worden getoond over een periode van 12 
maanden.  
"Generated" geeft het moment aan waarop de laatste rapportage heeft plaatsgevonden.  

 
De kleuren in het overzicht hebben de volgende betekenis: 
Groen: 
De betreffende hits (aanvragen). Dit is het aantal keer dan de site is opgevraagd in de betreffende 
maand. 
Blauw: 
De betreffende files (bestanden). Dit geeft het aantal bestanden aan dat gedownload is vanaf uw 
site. Elke pagina op uw internetsite moet worden gezien als bestand, maar ook alle afzonderlijke 
plaatjes. 
Lichtblauw: 
Het aantal pages (pagina's). Hierbij gaat het om het aantal pagina's dat is weergegeven in de 
betreffende maand. Een pagina is bijvoorbeeld de homepage van de site. 
Geel: 
Het aantal visits (bezoeken) die de site heeft gehad. Het aantal visits staat voor het aantal sessies 
van de gebruiker. Wanneer een gebruiker binnen een half uur terugkeert naar de site, dan wordt er 
geen visits bij opgeteld, maar wordt dit geschaard onder dezelfde sessie. Bij verstrijken van een half 
uur zal een nieuw bezoek van dezelfde gebruiker als nieuwe sessie, dus nieuw bezoek (visit) worden 
gelogd. 
Oranje: 
Geeft het aantal sites/hosts aan. Hierbij gaat het om het aantal ip-adressen dat in contact is 
geweest met uw internetsite. Een IP-adres is een uniek nummer dat ervoor zorgt dat de pc van de 
gebruiker kan worden herkend op internet. Veel ip-adressen zijn tijdelijk toegekend door 
internetproviders. Op het moment dat iemand gaat internetten krijgt hij/zij een ip-adres 
toegewezen. 
Rood: 
Geeft het aantal kilobytes aan dat is getransporteerd via de internetsite. Een gemiddeld plaatje op 
een internetsite is 10 kilobytes. 

Summary by Month (Samenvatting per maand) 

 
Deze tabel geeft de exacte gegevens weer die ook in schemavorm in de diagram staan. 
In de tabel is het mogelijk om de gegevens per maand te beklijken, door te klikken op de 
betreffende maand die u wilt zien.  
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Op de volgende pagina’s treft u een uitleg over de statistieken die u per maand kunt bekijken. 
Usage Statistics for www.bedrijfsnaam.be 
Summary Period: April 2008  

  

Verklaring tabel hiernaast: 
Total hits:  
Dit is het totaal aantal aanvragen dat op de site is gedaan. Wanneer een aanvraag al eerder op een 
bepaalde plaats is gedaan, wordt dit toch als aparte aanvraag verwerkt, ook al wordt het bestand 
niet daadwerkelijk gedownload. Ook meegeteld worden foutieve aanvragen. 
Total files (bestanden):  
Hierbij gaat het om het totaal aantal bestanden dat gedownload is vanaf de internetsite. 
Total pages:  
Totaal aantal verschillende pagina's die zijn opgevraagd. 
Total visits:  
Het aantal visits (bezoeken) die de site heeft gehad. Het aantal visits staat voor het aantal sessies 
van de gebruiker. Wanneer een gebruiker binnen een half uur terugkeert naar de site, dan wordt er 
geen visits bij opgeteld, maar wordt dit geschaard onder dezelfde sessie. Bij verstrijken van een half 
uur zal een nieuw bezoek van dezelfde gebruiker als nieuwe sessie, dus nieuw bezoek (visit) worden 
gelogd. 
Total Kbytes:  
totaal aantal kilobytes dat verzonden is via de website. 
Total unique sites:  
Geeft het aantal verschillende sites/hosts aan. Hierbij gaat het om het aantal ip-adressen dat in 
contact is geweest met uw internetsite. Een IP-adres is een uniek nummer dat ervoor zorgt dat de 
pc van de gebruiker kan worden herkend op internet. Veel ip-adressen zijn tijdelijk toegekend door 
internetproviders. Op het moment dat iemand gaat internetten krijgt hij/zij een ip-adres 
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toegewezen. 
Total unique url's:  
Totaal aantal verschillende url's (webadres) dat men op de site opvraagt (bijvoorbeeld klikken naar 
ander gedeelte in de site). 
Total unique referrers (totaal verschillende verwijzers):  
Totaal aantal verschillende locaties op internet waarvandaan naar de internetsite wordt verwezen. 
Total unique user agents:  
totaal aantal unieke user agents, hieronder valt Mozilla voor veel Netscape browsers, en MSIE voor 
Internet Explorer. Veel zoekmachines vallen ook onder deze optie. 
De overige specificatie zijn variaties op bovengenoemde. 
Hits by response code:  
Dit is een overzicht van de meldingen van de server bij bepaalde acties van de bezoeker.  
Wanneer bijvoorbeeld een pagina een "error 404" (pagina bestaat niet) geeft, dan wordt dit gelogd 
als 1 maal "error 404". 

Daily usage (dagelijks gebruik) 

 
Groen: aantal aanvragen per dag 
Blauw: aantal bestanden die per dag werden gedownload. 
Lichtblauw: Het aantal pagina's 
Oranje: het aantal sites/hosts dat de pagina heeft bezocht. 
Rood: aantal Kilobytes aan dataverkeer 

Daily Statistics 

Dagelijkse statistieken voor deze maand. De linkerkolom zijn de exacte totalen, de rechterkolom 
zijn percentages van het maandtotaal. 

Hourly usage (gebruik per uur) 

Uit de diagram is op te maken op welk uur van de dag er in deze maand gemiddeld het meest 
gebruik werd gemaakt van de internetsite. 

Hourly usage statistieken 



WebhostXL                                                                                                     Page 5 of 5 

 
Eerste kolom is gemiddelde voor dat uur, tweede kolom bevat de exacte totalen, derde kolom bevat 
de percentages van het maandtotaal. 

Top 

• Total URLs: Top X van de X meest bezochte lokaties (url's) op de site. 

• Total Entry Pages: Een top X van de pagina's waarop men binnenkomt. 

• Total Exit Pages: Pagina's waarna bezoekers de site weer verlieten. 

• Total Sites: Top X van sites waarvandaan de site werd opgevraagd. 

• Total Referrers: Verwijzers (pagina's waar bezoekers vandaan komen en de site vinden). 

• Total Search Strings: Meestgebruikte zoekwoorden in zoekmachines. 

 


