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Měření konverzí na SROVNAME.CZ 

návod k nasazení 
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Níže uvedený postup popisuje nasazení kódu pro službu měření konverzí na Srovname.cz. 

V případě jakýchkoli dotazů či problémů s implementací nás kontaktujte na emailu 

podpora@srovname.cz. 

1. Co je služba měření konverzí a jak funguje 

Služba měření konverzí Vám zcela zdarma poskytne informace o výkonnosti Vaší kampaně 

na Srovname.cz. V případě plné implementace budete znát nejen konverzní poměr, ale také 

obrat, který Vám Srovname.cz přináší. Dozvíte se také, které sekce a produkty Vám nejvíce 

vydělávají. Tyto informace jsou zásadní pro zefektivňování Vaší kampaně a zvyšování 

návratnosti investic (ROI). 

Díky službě měření konverzí tedy snadno a zdarma zjistíte: 

a) Konverzní poměr (tedy procento prokliků, které se změní v objednávku), obrat z 

těchto objednávek a návratnost Vašich investic (Kompletní implementace) 

b) Pouze konverzní poměr (Částečná implementace) 

Doporučujeme použití kompletní implementace, která Vám poskytne více důležitých 

informací. 
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2. Částečná implementace 

Tato varianta poskytuje pouze informace o konverzním poměru. Pokud chcete mít také 

informace o obratu a návratnosti investic použijte kompletní implementaci (strana 5). 

Pro zaregistrování uskutečněné objednávky ve Vašem e-shopu, je nutné do stránky potvrzující 

objednávku (většinou děkovací stránka) vložit měřící kód. Následující kód je pouze ukázka. 

Přesný kód včetně Vašeho identifikačního klíče naleznete v administraci po přihlášení na 

záložce „měření konverzí“. 

Pozor! Kód vkládejte do těla HTML stránky, tedy mezi tagy <body> a </body>. 

Umístnění do jiné části způsobí nefunkčnost měření. 

 

<script type="text/javascript"> 

    var _srt = _srt || []; 

    _srt.push(['_setShop', 'IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ']); 

    _srt.push(['_setTransId', 'KÓD_OBJEDNAVKY']); 

    _srt.push(['_trackTrans']); 

    (function() { 

        var s = document.createElement("script"); 

        s.type = "text/javascript"; 

        s.async = true; 

        s.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https" : "http") + 

                      "://www.srovname.cz/js/track-trans.js"; 

        var x = document.getElementsByTagName("script")[0]; 

        x.parentNode.insertBefore(s, x); 

    })(); 

</script> 

 

Script zaregistruje objednávku uskutečněnou ve Vašem obchodě a pošle nám o ní zprávu. 

Kód analyzuje COOKIE, která se vytvoří při prokliku ze Srovnáme.cz, takže se do 

konverzního poměru započítají pouze zákazníci, kteří přišli ze Srovnáme.cz. 
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2.1. Popis polí, která je potřeba vyplnit 

IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ – unikátní 32místný klíč, který naleznete v administraci vašeho 

obchodu, pod záložkou „Měření konverzí“. Toto pole je povinné! 

KÓD_OBJEDNAVKY – unikátní kód uskutečněné objednávky, tak jak jej evidujete ve vaší 

databázi. Kód objednávky není povinný. Slouží jako pojistka proti případnému duplicitnímu 

započítávání objednávek a zkreslení statistik. 
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3. Kompletní implementace 

Tuto možnost doporučujeme. Umožňuje sledovat více informací ve statistikách obchodu 

(záložka „Statistiky“ v administraci vašeho obchodu). Po nasazení kompletní implementace 

budete moci sledovat nejen konverzní poměr (objednávky/prokliky), ale také návratnost 

investic (ROI). 

Pro zaregistrování uskutečněné objednávky ve Vašem e-shopu, je nutné do stránky potvrzující 

objednávku (většinou děkovací stránka) vložit měřící kód. Následující kód je pouze ukázka. 

Přesný kód včetně Vašeho identifikačního klíče naleznete v administraci po přihlášení na 

záložce „měření konverzí“. 

Pozor! Kód vkládejte do těla HTML stránky, tedy mezi tagy <body> a </body>. 

Umístnění do jiné části způsobí nefunkčnost měření. 

<script type="text/javascript"> 

    var _srt = _srt || []; 

    _srt.push(['_setShop', 'IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ']); 

    _srt.push(['_setTransId', 'KÓD_OBJEDNAVKY']); 

    _srt.push(['_addProduct', 'NÁZEV_PRODUKTU', 'CENA_ZA_KUS', 'POCET_KUSU']); 

    _srt.push(['_addProduct', 'NÁZEV_PRODUKTU_2', 'CENA_ZA_KUS', 'POCET_KUSU']); 

    _srt.push(['_trackTrans']); 

    (function() { 

        var s = document.createElement("script"); 

        s.type = "text/javascript"; 

        s.async = true; 

        s.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https" : "http") + 

                      "://www.srovname.cz/js/track-trans.js"; 

        var x = document.getElementsByTagName("script")[0]; 

        x.parentNode.insertBefore(s, x); 

    })(); 

</script> 
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Script zaregistruje objednávku uskutečněnou ve Vašem obchodě a pošle nám o ní zprávu, 

včetně informace o tom, které produkty jsou součástí objednávky, jejich cenu a počet. Kód 

analyzuje COOKIE, která se vytvoří při prokliku ze Srovnáme.cz, takže se do konverzního 

poměru započítají pouze zákazníci, kteří přišli ze Srovnáme.cz. 

3.1. Popis polí, která je potřeba vyplnit 

IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ – unikátní 32místný klíč, který naleznete v administraci vašeho 

obchodu, pod záložkou „Měření konverzí“. Je povinný! 

KÓD_OBJEDNAVKY – unikátní kód uskutečněné objednávky, tak jak jej evidujete ve vaší 

databázi. Kód objednávky není povinný. Slouží jako pojistka proti případnému duplicitnímu 

započítávání objednávek a zkreslení statistik. 

NÁZEV_PRODUKTU – název objednaného produktu tak, jak jej uvádíte v XML feedu. 

CENA_ZA_KUS – zde uvádějte cenu za jeden kus daného produktu (ne celkovou cenu při 

objednávce více stejných produktů). Uvádějte číslo bez Kč apod. 

POCET_KUSU – počet objednaných kusů daného produktu. Uvádějte číslo bez ks apod. 

Řádek obsahující _addProduct vložte tolikrát, kolik různých produktů obsahuje objednávka, 

například pokud objednávka obsahuje 4 různé produkty, bude tento řádek vložen 4krát. 

4. Ostatní informace 

Objednávky provedené jedním uživatelem během 5ti minut jsou považovány za podvodné. 

Služba měření konverzí využívá asynchronního JavaScriptového rozhraní. Případná 

nedostupnost našeho serveru tak nebude mít žádný vliv na chod Vašeho obchodu. 

V případě dalších dotazů nebo problémů s implementací nás kontaktuje na emailu 

podpora@srovname.cz 
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