
Beskyt data om dine besøgende
Umami er et alternativ til Google Analytics, hvor du beskytter data om dine 
besøgende og ikke deler dem med andre.

ANALYSEVÆRKTØJ

Google Analytics er vel nok et af de mest an-
vendte værktøjer til at spore og analyse trafik-
ken på websites over hele verden.

Google stiller det gratis til rådighed, men indi-
rekte betaler du en pris i form af de data, som 
du er tvunget til at dele med Google. Det er data 
om dine besøgende på dit website. Data som 
bliver gemt i de cookies, som dit og alle andre 
websites efterlader på deres computere, tablets 
og smartphones.

Forskellige nationale tilsynsmyndigheder har 
truffet afgørelser om, at brugen af Google Ana-
lytics ikke er lovlig, med mindre man foretager 
en række komplicerede tilpasninger. Eller at 
selskabet bag Google Analytics ændrer deres 

praksis for overførslen af data om blandt andet 
dine besøgende. En praksis, som er hele kernen 
i deres forretningsgrundlag for salg af blandt 
andet annoncer.

Hvis du ikke gider bøvlet med Google Analytics 
og vil beskytte data om dine besøgende, så er 
Umami et godt alternativt. Umami er en såkaldt 
open source løsning, og det betyder at den ikke 
er ejet af nogen med økonomisk interesse i den. 

Selve systemet kan hentes gratis, men det skal 
installeres og hostes på et webhotel. Derfor 
er der nogle udgifter forbundet med det. Til 
gengæld betaler du ikke med hverken dine egne 
eller dine besøgendes data.

FEATURES

Analyseværktøjet fra Umami har alle de 
features, som du har brug for:

• Simpel og overskuelig opbygning
• Data om browsere, operativsystemer 

og enheder
• Mulighed for at samle data om hæn-

delse (formularer, klik på knapper m.v.)
• Segmentering af besøgdata
• Data i realtid
• Og meget andet ...

Læs mere på sapex.dk/analyse

PRISER
Komplet opsætning DKK  1.500,00
Hosting per måned DKK 49,00

Prisen er ekskl. moms. Hosting betales forud for 
12 måneder. Tillæg for opsætning af hændelser.

KONTAKT
Hvis du vil vide mere eller i gang med det samme, 
så er du velkommen til at kontakte os:

Ring til os på +45 22 95 11 05
Skriv til os på kontakt@sapex.dk


