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Hosting statistieken van uw domein
ÿ Ga naar internet en typ daar de volgende naam in: stats.onlinewebart.nl (zonder www)
ÿ U krijgt eerst het volgende scherm waar het wachtwoord en de gebruikersnaam ingevuld

moeten worden.

ÿ Wachtwoord en gebruikersnaam zijn te vinden rechts op het "WHO-IS" formulier bij:
ÿ FTP
ÿ FTP-Server Adres : ftp.onlinewebart.nl
ÿ FTP-Port :
21
ÿ FTP-User :
www.uwbedrijfsnaam
ÿ FTP-Password :
cijfers en letters
ÿ FTP-Space :
30 MB
ÿ U komt nu op de internet site waar u uw statistische gegevens kunt bekijken.
ÿ Hieronder vindt u wat uitleg over de inhoud van de site.
ÿ Het begrip "DATA":
ÿ De gebruikers van het internet Plus pakket hebben de beschikking over 1 GB dataverkeer
ÿ per maand, dat is 1 miljoen KB
ÿ De gebruikers van het internet Basis pakket hebben de beschikking over 500 MB dataverkeer
ÿ per maand, dat is 500.000 KB

Extra kosten bij overschrijding per MB per maand zijn € 0,23.
ÿ Het begrip "HITS":
Het aantal keren dat er iemand uw site bezocht heeft per periode.
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Hosting statistieken van uw domein
ÿ Er zijn twee pagina's die u kunt bekijken, hieronder volgt de uitleg hiervan.

Specifiek
ÿ Tabel: Hits en data per maand
Bij elke maand staat aangegeven hoeveel
personen er op uw site zijn geweest.
Daarnaast staat het aantal KB wat nodig was om
deze personen op uw site toegang te geven.
ÿ Grafiek "Aantal hits per maand"
ÿ Tabel: Hits per uur en in %

Hier staat aangegeven hoeveel personen op welk
uur op uw site zijn geweest.
In de kolom "%" staan de dagdelen in procenten
weergegeven. Hierbij is uitgegaan dat 24 uur gelijk
is aan 100%.
ÿ Grafiek "Aantal hits per uur"
ÿ Tabel: Hits en data per weekdag

Hier staat per dag aangegeven hoeveel keer uw
site bezocht is en hoeveel KB daar voor nodig was.
ÿ Grafiek "Aantal hits per weekdag"
Algemeen
ÿ Algemene Info
ÿ Hieronder worden algemene gegevens over de
ÿ pagina weergegeven zoals:
ÿ Datum, Tijd, Totale hits en Totale data
ÿ Prognose
ÿ Hier word aangegeven waar het verwachte aantal
ÿ bezoekers op uit zal komen.
ÿ Tabel: Hits en Data per dag

Hier worden van elke dag het aantal personen dat op uw site is geweest bijgehouden.
In de derde kolom staan het aantal KB wat daar voor nodig is geweest.
ÿ Grafiek "Aantal hits per dag"
ÿ Grafiek "Dataverbruik per dag"
Mochten er nog vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.
Online Web Art
E-mail: WebArt@OnlineGroep.nl
Tel : 024-3716959
Fax : 024-3716949

