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Rozpoczęcie pracy z SEMSTORM

1. Główne elementy interfejsu
1.
..

5.
..

2.
...

3.
....
.

4.
..

6.
..
1. Formularz wyszukiwania stron
Za pomocą tego formularza od razu możesz rozpocząć pracę z systemem. Wystarczy, że
wpiszesz:





dowolną domenę (np. wikipedia.org),
sekcję witryny (np. amazon.co.uk/power-hand-tools/*– gwiazdka na końcu jest
konieczna, aby system rozpoznał, że ma uwzględnić
wszystkie strony należące do wzorca),
pojedynczą stronę (np. youtube.com/user/AllegroTV)

i sprawdzimy dla Ciebie widoczność tych elementów.
Możesz także od razu wpisać tu konkurentów. Wystarczy, że
klikniesz w link „więcej konkurentów”. Zobaczysz wtedy takie
okienko, jak to po prawej. Wybierz czy chcesz widzieć:



wyłącznie słowa wspólne (wszystkie strony muszą być na nie
widoczne) – opcja „I”
lub słowa, na które wystąpiła co najmniej jedna z wpisanych
przez
Ciebie
stron
stron
(opcja
„LUB”).

7.
..
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W raportach i na wykresach tymi samymi kolorami będą oznaczeni Twoi konkurenci.
2. Limity
Ten blok pokazuje, ile słów oraz kampanii już dodałeś. Jeśli pasek jest:




przezroczysty lub zielony – możesz stworzyć jeszcze wiele kampanii i monitorować
dużo fraz,
żółty – dodałeś już ponad połowę słów/kampanii dostępnych w ramach Twojego
pakietu,
czerwony – limity są na wyczerpaniu.

3. Powiadomienia
Znajdziesz tutaj wszystkie powiadomienia systemowe, np.




informacje o wygasaniu kampanii,
wiadomości o tym, że dodana karta kredytowa wkrótce straci ważność,
powiadomienie o czekającym na Ciebie eksporcie.

4. Twój profil
Stąd przejdziesz do edycji swojego profilu oraz wszelkich ustawień związanych z Twoim
kontem. Więcej przeczytasz w sekcji Profil.
5. Menu główne
Jest podstawą do poruszania się po systemie i kieruje Cię do najważniejszych jego części.
Więcej na ten temat raportów w poszczególnych sekcjach przeczytasz w:





Monitoringu,
Analizie stron,
Słowach kluczowych,
Narzędziach.

6. Tryb zaawansowany
W SEMSTORMprzedstawiamy dużo danych, zwłaszcza jeśli porównujesz się do konkurencji.
Tryb zaawansowany pozwala Ci włączać i chować niektóre kolumny w tabelach, aby analiza
nie przysparzała wielu trudności.
7. Chat z ekipą SEMSTORM
Jeśli chciałbyś nas o coś zapytać lub przejrzeć poprzednie pytania, które zadałeś nam za
pomocą chatu, skorzystaj z tej niebieskiej ikony.
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2. Tabele i wykresy
Wszystkie dane prezentowane w tabelach możesz dowolnie sortować np. po
konkurencyjności słowa czy jego liczbie wyszukiwań. Dodatkowo możesz je wyeksportować
do pliku csv lub xls, klikając w przycisk pod tabelą.
Uwaga!
Eksport nie pobierze się od razu. Poinformujemy Cię o jego wygenerowaniu
w aplikacji(pojawi się nowa nieodebrana wiadomość przy dzwoneczku) oraz mailowo (pod
warunkiem, że nie wyłączyłeś tej opcji w swoim profilu). Wygenerowanie eksportu trwa
zazwyczaj około 2 minut. Plik możesz pobrać w swoim profilu, w sekcji Eksporty.

Każde słowo, URL i domena w tabeli posiadają swoje osobne menu. Możesz dzięki niemu
szybko filtrować dane lub przechodzić do powiązanych raportów. Wystarczy, że klikniesz
w ikonę, która znajduje się z prawej strony każdej takiej komórki.
Podobnie jak dane z tabel, wykresy również możesz eksportować na swój komputer. Aby to
zrobić należy kliknąć w menu wykresu znajdujące się w jego prawym, górnym rogu.

Wskazówka:
Elementy na wykresie możesz dowolnie ukrywać
youtube.com – Wszystko ukryje zielony obszar.

i pokazywać.

Np.

kliknięcie

na

3. Filtry
3.1. Filtry podstawowe
Filtry podstawowe to najprostszy rodzaj filtrowania, który pozwala na dotarcie do
interesujących Cię słów kluczowych.
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3.1.1. Słowo kluczowe
Pozwala Ci wyszukiwać słowa kluczowe w trzech trybach:






Zawiera – filtr uwzględnia wszystkie frazy, w których znajduje się poszukiwane przez
Ciebie słowo; np. po wpisaniu „seo” otrzymasz takie słowa, jak: seo, seo i sem, co to
jest seo.
Język naturalny – SEMSTORM pokaże także odmiany; jeśli wpiszesz
„marketing”,zobaczysz wyniki dotyczące słów marketing, rodzaje marketingu czy
content marketing.
Synonimy uwzględnią również najczęstsze wyrazy bliskoznaczne; przykładowo po
podaniu słowa „marketing w internecie” będziesz mógł zobaczyć np. marketing
w internecie ale także reklama w necie, marketing w sieciach społecznościowych
oraz reklama i promocja w internecie.

Uwaga!
Synonimy zawsze należy przeglądać lub stosować w nich dodatkowe filtry. Jako synonim
słowa „internet” możemy zaprezentować Ci słowo „w sieci”, które tematycznie jest
synonimem, ale w praktyce dotyczy portalu internetowego i gazety.

3.1.2. Wyszukiwania
Filtr pozwoli Ci na wyznaczenie tylko słów wpisywanych do wyszukiwarki tysiące razy
w miesiącu lub takich fraz, które wpisywane są względnie rzadko. Dzięki temu możesz
precyzyjnie wybrać słowa kluczowe do pozycjonowania lub reklam GoogleAds. Zazwyczaj
często wyszukiwane słowa są droższe i wymagają większego nakładu pracy. Z drugiej strony,
na słowa rzadziej wpisywane łatwiej budować widoczność, a dzięki strategii długiego ogona
można uzyskać rewelacyjne rezultaty.




Wyszukiwania niskie – internauci szukają takich fraz do 100 razy w miesiącu.
Średnie – wpisywane są od 101 do 1000 razy w okno wyszukiwarki.
Wysokie – powyżej 1000 wyszukiwań w skali miesiąca.
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Uwaga!
Dzięki filtrom podstawowym możesz szybko wyznaczyć interesujące Cię słowa, ale nie
możesz dokładnie kontrolować parametrów. Jeśli przełączysz się na filtry zaawansowane
będziesz mógł bez problemu znaleźć np. słowa wyszukiwane od 500 do 5000 razy
w miesiącu.Masz więc znacznie większą kontrolę nad zestawem wynikowym.

3.1.3. Konkurencyjność słowa
Konkurencyjność słowa to nasz wewnętrzny wskaźnik, który określa jak trudne jest słowo
w pozycjonowaniu. Zależny jest od liczby stron, które konkurują o pozycje, jakości tych stron
i liczby reklam, które zbierają uwagę internauty. Im wyższa konkurencyjność, tym zazwyczaj
trudniej jest osiągnąć wysokie pozycje. Warto w takim przypadku rozważyć na wstępie
promocję w Google Ads, zwłaszcza jeśli średnie stawki CPC są zachęcające.

3.1.4. Pozycja
Filtr pojawia się w raportach dotyczących SEO.
Możesz błyskawicznie przefiltrować po przedziałach pozycji. Jeśli wybierzesz np. przedział1120pokażemy Ci tylko te słowa, na które Twoja strona znajduje się na drugiej i kolejnych
stronach wyników wyszukiwania. Warto się im przyjrzeć, ponieważ praktycznie nie generują
dla Ciebie ruchu, a tylko krok może Cię dzielić od osiągnięcia lepszych wyników
i pozyskiwania nowych użytkowników za ich pomocą.

3.1.5. Region
Filtr pojawia się w raportach dotyczących Google Ads.
Możesz sprawdzić w jakim regionie pojawia się reklama. Ogólnie Google prezentuje swoje
reklamy w dwóch miejscach: nad wynikami wyszukiwania i pod nimi.
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3.2 Filtry zaawansowane

Słowem wprowadzenia,w różnych raportach zauważysz różne filtry. I tak w raportach SEO
możesz wybrać np. filtr zmiany pozycji, którego nie ma w raportach Google Ads. Na stronie
z tekstami reklamowymi możesz szukać w tytułach i tekstach reklam. Filtry dobieramy
kontekstowo do rodzaju raportu, dlatego w tym miejscu omówimy po prostu je wszystkie.

3.1.6. Rodzaje filtrów w systemie
Filtry podzielone są na te dotyczące parametrów słów kluczowych i domen. Zrobiliśmy to,
ponieważ bez względu na to, ile stron analizujesz jednocześnie, dane słowo kluczowe zawsze
będzie miało taką samą liczbę wyszukiwań czy trendowość. Natomiast każda ze stron ma
swój zestaw parametrów, czyli rożne pozycje, strony docelowe itd.
W drugim typie filtrów, dotyczącym domeny, możesz wybrać stronę, której dotyczy. Dzięki

temu jesteś w stanie sprawdzić np. na jakie słowa kluczowe Twój konkurent występuje na
pierwszej stronie wyników, a Ty poza nią.
Dodatkowo, każdy filtr może być filtrem zwykłym lub wykluczającym. Ten wykluczający usunie
z wyników rekordy spełniające Twoje wymagania.
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3.1.7. Po czym możesz filtrować?
3.1.7.1. Słowo kluczowe
Możesz zawęzić wyniki wyłącznie do interesującej Cię tematyki. Zwróć w szczególności uwagę
na rodzaj dopasowania:












RegExp – wyrażenia regularne; np. wpisanie face.*|.*tube pozwoli wyznaczyć takie
słowa, jak „facebook”, „facepalm”, „youtube”, „lalka playtube”.
Zaczyna się od – wpisując marketing możesz otrzymać m.in. „marketing” czy
„marketing szeptany”, ale nie „content marketing”.
Równa się – dokładnie to słowo, które wpiszesz.
Z synonimami – uwzględni wyrazy bliskoznaczne; przykładowo, po podaniu słowa
marketing w internecie będziesz mógł zobaczyć np. „marketing w internecie”, ale
także „reklama w necie”, „marketing w sieciach społecznościowych” i „reklama
i promocja w internecie”.
Zawiera – gdzieś w środku musi się znaleźć słowo w dokładnie takiej formie, jak
wpisałeś; przykładowo gdy wyszukasz kredyt w wynikach pojawią się np. „kredyt
hipoteczny” i „tani kredyt”, ale nie zobaczysz „kalkulator kredytu”.
Powiązany z – słowa z pokrewnego tematu; wpisanie cukrzyca dostarczy Ci także
słów „cukrzyca ciążowa”, „hiperglikemia”, „leki inkretynowe”, a nawet „paulla Ignasiak”
i „nagłe zasypianie”.
Kończy się na – podobnie jak filtr Zaczyna się od.
Język naturalny – uwzględni odmiany; jeśli wpiszesz marketing, pokażemy Ci wyniki
dotyczące słów „marketing”, „rodzaje marketingu” czy „content marketing”.

3.1.7.2. Konkurencyjność
To także nasz wewnętrzny wskaźnik, który określa jak trudne jest słowo w pozycjonowaniu.
Jego wartość określamy od 1 do 10. Zależny jest od liczby stron, które konkurują o pozycje,
jakości tych stron i liczby reklam, które zbierają uwagę internauty. Im wyższa
konkurencyjność, tym zazwyczaj trudniej jest osiągnąć wysokie pozycje. Warto w takim
przypadku rozważyć na wstępie promocję w Google Ads, zwłaszcza jeśli średnie stawki CPC
są zachęcające.
Rodzaje dopasowania, jakie możesz wykorzystać:





Mniejsze lub równe,
Równa się,
Pomiędzy,
Większe lub równe.

3.1.7.3. Wyszukiwania
Filtr pozwoli Ci na wyznaczenie tylko słów wpisywanych do wyszukiwarki tysiące razy
w miesiącu lub takich fraz, które wpisywane są względnie rzadko. Dzięki temu możesz
precyzyjnie wybrać słowa kluczowe do pozycjonowania lub reklam Google Ads. Zazwyczaj
często wyszukiwane słowa są droższe i wymagają większego nakładu pracy. Z drugiej strony
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na słowa rzadziej wpisywane łatwiej budować widoczność, a dzięki strategii długiego ogona
można zyskać rewelacyjne rezultaty.
Rodzaje dopasowania są takie same jak w przypadku konkurencyjności.
3.1.7.4. Trendy
Filtr ten określa, kiedy fraza nabiera popularności. Np. wybór czerwca lipca i sierpnia pozwoli
Ci na analizę słów kluczowych szukanych głównie w wakacje. Jeśli prowadzisz sezonowy
biznes lub przynajmniej część Twoich produktów lub usług jest związana z porą roku,
koniecznie przetestuj filtr Trendy.
3.1.7.5. CPC
Bardzo ważny filtr, jeśli planujesz zebrać słowa kluczowe do kampanii Google Ads. Możesz
dzięki niemu wyznaczyć tylko słowa kluczowe nie przekraczające Twojej maksymalnej stawki
za kliknięcie.
Uwaga!
Jeśli masz dobrą historię i wysoki współczynnik jakości Twojego konta i kampanii realny CPC
może być niższy. W przeciwnym przypadku może się okazać, że za kliknięcie będziesz musiał
zapłacić więcej niż pokazujemy. CPC w SEMSTORM to wartość uśredniona.Zawsze więc
obserwuj uważnie realne stawki w panelu Google Ads.

3.1.7.6. Rodzaje wyników
Na pewno widziałeś już w wynikach wyszukiwania takie obrazki:

SEMSTORM – podręcznik użytkownika

10

Rozpoczęcie pracy z SEMSTORM

SEMSTORM – podręcznik użytkownika

11

Rozpoczęcie pracy z SEMSTORM

Wszystkie te dodatkowe rozpraszacze powodują, że internauci rzadziej klikają w wyniki
wyszukiwania, a nawet w Twoje reklamy. Z drugiej strony być może prowadzisz hotel
i chciałbyś poznać wszystkie słowa kluczowe, na które pojawiają się widżety hotelowe, masz
sklep i chciałbyś zobaczyć przy jakich słowach pojawiają się reklamy produktów lub masz
lokalny biznes i chciałbyś zobaczyć wyłącznie słowa z mapkami?
We wszystkich przypadkach możesz skorzystać właśnie z filtra Rodzaje wyników. Uwzględnij
lub wyklucz interesujące Cię elementy, w zależności od tego, jaki jest Twój cel.
3.1.7.7. Słowo kluczowe jest marką?
Zazwyczaj pozycjonowanie na słowa powiązane z obcymi markami jest bardzo utrudnione,
żeby nie powiedzieć praktycznie niemożliwe. Podobnie jest w przypadku Google Ads – co
prawda możesz się reklamować na frazy związane z Twoją konkurencją, ale po pierwsze jest
to wątpliwe etycznie, po drugie w przypadku kiedy nazwa jest znakiem zastrzeżonym może
się wiązać z dodatkowymi komplikacjami (tutaj przeczytasz o wyroku sądu w podobnej
sprawie:
https://www.silesiasem.pl/10-000-zl-kary-za-cudze-slowa-kluczowe-w-googleadwords).
Na szczęście filtr ten pozwoli Ci wykluczyć całkiem sporo tego typu słów z Twojej analizy.
3.1.7.8. Rynek
Filtr dotyczy tematyki słowa kluczowego, a dokładniej segmentu rynku związanego z tym
słowem.
3.1.7.9. Subdomena
Jeśli analizujesz małe strony prawdopodobnie nie będą posiadały żadnych subdomen lub
będzie ich bardzo mało. Większe portale, zwłaszcza informacyjne mają zazwyczaj subdomeny
tematyczne. Możesz je uwzględnić lub wykluczyć w swojej analizie.
3.1.7.10. Ruch
Ten współczynnik w systemie definiuje jakość słowa kluczowego i służy do porównania
z konkurencją. Niemniej możesz bez problemu po nim filtrować, opcje są takie same jak
w przypadku wyszukiwań lub konkurencyjności.
Uwaga!
Pamiętaj, że to nie ten sam wskaźnik, który widzisz w Google Analytics lub innych systemach
webanalitycznych. To wielkość porównawcza, dzięki której możesz porównać przede
wszystkim efektywność swoich działań do działań konkurentów.
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3.1.7.11. Pozycja
Właśnie za pomocą tego filtra możesz wyznaczyć słowa, na które konkurencja znajduje się na
pierwszej stronie, a Ty poza nią. Jak to zrobić? Wystarczy że założysz filtr na swoją stronę
pozycja większa lub równa 11, a na stronę konkurenta pozycja mniejsza lub równa 10.

Dzięki temu otrzymasz cały zestaw słów, nad którymi warto popracować, jeśli chcesz
przegonić swoich rywali.
3.1.7.12. Poprzednia pozycja
Za pomocą tego filtra sprawdzisz np. na jakie słowa wypadłeś poza TOP 10.

SEMSTORM – podręcznik użytkownika

13

Rozpoczęcie pracy z SEMSTORM

3.1.7.13. Zmiana pozycji
Filtruj po spadkach i wzrostach. Możesz np. sprawdzić, na które słowa kluczowe spadłeś,
a Twoja konkurencja poprawia swoje pozycje.

3.1.7.14. Tylko nowe
To te wszystkie słowa kluczowe, na które Ty lub konkurent pojawiliście się niedawno
w wynikach wyszukiwania.
Filtr jest widoczny tylko w raportach SEO.
3.1.7.15. URL
Filtr pozwalający Ci na analizę sekcji stron lub poszczególnych stron docelowych. Idealny, jeśli
planujesz lub już prowadzisz działania content marketingowe i szczególnie zależy Ci na
widoczności Twoich artykułów lub po prostu chcesz analizować widoczność np. stron
produktowych konkurentów.

Możesz w ten sposób porównać także dwa podobne artykuły, wystarczy że założysz filtr
z adresem Twojej strony i strony rywala.
Jeśli natomiast chciałbyś znaleźć wszystkie słowa, na które widoczna jest sekcja serwisu
konkurenta, nic prostszego:
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Wystarczy, ze dodasz na końcu gwiazdkę, a pokażemy Ci tylko słowa kluczowe, na które
widoczne jest dana sekcja. Alternatywnie możesz wybrać opcję Zaczyna się od, wtedy
gwiazdka na końcu jest niepotrzebna.

4. Lista zmian
Na stronie https://app.semstorm.com/changelog możesz przejrzeć listę wszystkich zmian,
które wprowadzamy. O najważniejszych z nich informujemy także za pomocą:




wewnętrznych wiadomości na czacie,
newslettera,
profilów społecznościowych.

5. Brak wyników
Jeśli gdziekolwiek w systemie natrafisz na informację „Brak danych” podczas analizowania
słów dla wybranej przez Ciebie strony, może to oznaczać, że:
1. Jedna ze stron, które analizujesz jest bardzo młoda – dopiero powstała i nie jest jeszcze
widoczna na sprawdzane przez nas słowa kluczowe.
2. Jedna ze sprawdzanych stron została ukarana przez wyszukiwarkę. Zdarza się, że
Google nakłada filtry i tym samym ogranicza widoczność domen. W takim przypadku,
jeśli strony należą do Ciebie najlepiej będzie, jeśli w swoim systemie statystycznym
(np. w Google Analytics) sprawdzisz czy pozyskujesz ruch z naturalnych wyników
wyszukiwania. Możesz również sprawdzić status swojej strony w narzędziu Google
Search Console.
3. W nazwie domeny Twojej lub konkurenta pojawiła się literówka.
4. Użyłeś wykluczających filtrów, np. wyszukiwania równe jednocześnie 10 i 20.
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1. Jak zacząć monitorować stronę?
Przejdź na stronę z Twoimi kampaniami (lub skorzystaj z lewego menu, z elementu
„Monitoring”). Pod wykresem i filtrami możesz zauważyć zielony przycisk „Dodaj nową
kampanię”.

Nazwa kampanii może być dowolna, w każdej chwili możesz ją także zmienić. Może ona
również być nazwą monitorowanej domeny.
Domena powinna być prawidłowym adresem URL (możesz bezpiecznie pominąć http://,
wystarczy podać nam np. wikipedia.org). Możesz zmienić podstawową domenę w dowolnym
momencie trwania kampanii.

Monitoring

Uwaga!
Nie musisz dodawać tych samych słów i wielu różnych domen do monitorowania. Po
pierwsze w każdym momencie możesz zmienić w ustawieniach podstawową domenę, po
drugie analizujemy dla Ciebie wszystkich konkurentów, którzy pojawiają się w TOP50 na
wybrane przez Ciebie frazy. Wystarczy, że w formularzu koło logo SEMSTORM wpiszesz
adres strony konkurenta, a sprawdzimy jakie pozycje zajmuje na monitorowane przez Ciebie
słowa. Możesz także podać kilka stron na raz – porównamy wtedy osiągane wyniki.

Na kolejnym ekranie możesz wybrać wyszukiwarkę, urządzenie, na którym mają być
sprawdzane słowa kluczowe oraz oczywiście same słowa kluczowe.
W każdej linii powinno się znaleźć jedno słowo. Możesz nam także wysłać plik (sprawdź jak
powinien wyglądać).
Uwaga!
Pamiętaj, że jeśli wybierzesz oba urządzenia (tj. desktop i mobile) i dodasz 10 słów
kluczowych Twój limit zostanie zmniejszony o 20.
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2. Jak dodać słowa do monitoringu?
Podczas dodawania kampanii należy podać przynajmniej jedno słowo kluczowe.W każdym
momencie jej trwania możesz zarządzać słowami. Aby to zrobić wystarczy przejść do ustawień
kampanii (niebieski przycisk na liście kampanii).

Następnie wybierz opcję „Słowa kluczowe”.
Dostęp do zarządzania masz także z poziomu raportów.

Kliknij w zielony przycisk „Dodaj nowe słowa kluczowe”.
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Jeśli masz w kampanii tylko jedną grupę słowa zostaną dodane właśnie do niej (nowe grupy
możesz dodawać w „Głównych ustawieniach”). Jeśli natomiast masz więcej grup konieczne
będzie wybranie jednej, do której dodasz nowe frazy.
W każdej linii powinno się znaleźć jedno słowo. Możesz nam także wysłać plik (sprawdź jak
powinien wyglądać).
Uwaga!
Jeśli dodajesz 10 słów do grupy, która ma włączone oba urządzenia (tj. desktop i mobile)
Twój limit słów zostanie zmniejszony o 20.
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3. Zarządzanie ustawieniami kampanii
3.1. Główne ustawienia
Z tego poziomu możesz zarządzać grupami w kampanii.

Każdą grupę możesz:






edytować – zmieniać urządzenia, wyszukiwarki i lokalizację,
zatrzymywać – słowa w zatrzymanej grupie nie będą sprawdzane, wliczane do limitów
Twojego konta, ale nadal będziesz widzieć dane historyczne,
usuwać – grupa zostanie przeniesiona do kosza, a słowa w niej nie będą sprawdzane;
nie zobaczysz danych historycznych w raportach; grupa może zostać przywrócona
w ciągu 7 dni od usunięcia, jeśli zmienisz zdanie, po tym czasie zostanie bezpowrotnie
skasowana z systemu,
aktywować – dotyczy zatrzymanych grup; zaczniemy sprawdzać wszystkie słowa z tej
grupy, których indywidualnie nie zatrzymałeś.
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3.2. Zarządzanie słowami kluczowymi

Tutaj możesz zarządzać słowami kluczowymi, a także dodać nowe frazy.

Każde słowo możesz:





zatrzymywać – słowa takie nie będą sprawdzane, wliczane do limitów Twojego konta,
ale nadal będziesz widzieć ich dane historyczne,
usunięte – słowazostaną przeniesione do kosza i nie będą sprawdzane; nie zobaczysz
danych historycznych w raportach; mogą zostać przywrócone w ciągu 7 dni od
usunięcia, jeśli zmienisz zdanie, po tym czasie zostaną bezpowrotnie skasowane
z systemu,
aktywować – dotyczy zatrzymanych słów; słowa staną się aktywne i zaczniemy
ponownie sprawdzać dla nich pozycje.

Każde słowo możesz zatrzymać indywidualnie, możesz także zaznaczyć wiele słów na raz
i wykonać akcje:





zatrzymania,
usunięcia,
aktywowania,
przenoszenia pomiędzy kampaniami i grupami.

Uwaga!
Jeśli przeniesiesz 10 słów z grupy, która ma włączone tylko jedno urządzenie do grupy, która
ma włączone oba urządzenia (tj. desktop i mobile) limit Twoich słów kluczowych zostanie
zmniejszony o 10.
Analogicznie, jeśli przeniesiesz 10 słów z grupy, która ma włączone oba urządzania do grupy
z jednym urządzeniem limit zwiększy się o 10.
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3.3. Zarządzanie użytkownikami
Do każdej kampanii możesz nadać dwa typy dostępu:



tylko do odczytu – osoba będzie mogła zobaczyć wyniki reklamy,
manager – osoba będzie mogła zobaczyć wyniki i zarządzać kampanią (w tym
nadawać dostępy innym użytkownikom, edytować słowa kluczowe, a nawet usunąć
całą kampanię).

3.4. Integracje
W tej zakładce możesz podpiąć dane z zewnętrznych systemów, takich jak Google Search
Console czy Google Analytics. Integracje pozwolą Ci na znacznie lepszy pomiar skuteczności
Twoich działań. M.in. pomogą wyznaczyć nieefektywne strony i pokażą, jaki masz przychód z
wyszukiwarki na wykresach SEMSTORM.
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Uwaga!
Żeby móc połączyć kampanię z zewnętrznym systemem musisz najpierw włączyć integrację.
Zobaczysz jak to zrobić w Sekcji dotyczącej Twojego profilu.

Każde z narzędzi ma osobny formularz integracji.

3.5. Logi
Możesz tutaj sprawdzić, co było zmieniane w Twojej kampanii. Zobaczysz m.in. kto
dokonywał jakich zmian, z jakiego IP, którego dnia.Mogą się tam pojawiać także akcje
sytemowe.
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3.6. Skasowane

W tym widoku zobaczysz wszystkie grupy i słowa kluczowe, które zostały przez Ciebie
skasowane nie dalej niż 7 dni temu. Jeśli zmienisz zdanie i chciałbyś przywrócić niektóre
z usuniętych danych możesz to zrobić właśnie z poziomu tego widoku.

Dostępne są dwa tryby przywracania:



aktywowanie – słowo lub grupa staną się aktywne, tj. zaczniemy sprawdzać ich
pozycje,
przywracanie w trybie zatrzymanym – pomarańczowe przyciski spowodują, że słowa
zostaną przywrócone i nie usuniemy ich trwale nawet po upływie 7 dni; będą jednak
zatrzymane, tj. nie będziemy ich sprawdzać, chociaż w raportach będziesz widział
historyczne dane ich dotyczące.

4. Raporty
4.1. Widok wszystkich kampanii
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1. Ustawienia agregacji danych

Domyślnie na wykresie zobaczysz dane z ostatnich dwóch tygodni, dzień po dniu. Możesz to
zmienić, jednak im dłuższy zakres dat wybierzesz tym trudniej będzie Ci analizować
skuteczność w trybie dziennym. Dlatego dla długich okresów lepiej wybrać agregację
tygodniową lub miesięczną.
2. Kalendarz
Możesz wybrać dłuższy zakres dat, będzie to miało odzwierciedlenie na wykresie. Jednak
w tabeli będziemy pokazywać najbardziej aktualne dane niezależnie od zakresu dat, jaki
wybierzesz.
3. Kampanie pokazane na wykresie
Na wykresie zobaczysz maksymalnie 10 pierwszych kampanii z listy.
4. Filtry
Możesz wyświetlać tylko kampanie spełniające określone kryteria, np. tylko dla danych
urządzeń, wyłącznie ulubione itd. Zmiany będą miały wpływ na to, co zobaczysz na wykresie
i w tabeli.
Uwaga!
Jeśli dla urządzenia nie wybierzesz żadnej opcji pokażemy Ci wszystkie kampanie. Jeśli
natomiast wybierzesz jednocześnie desktop i mobile pokażemy tylko kampanie zawierające
łącznie te dwa urządzenia.

5. Usunięte kampanie
Usunięte kampanie zobaczysz po kliknięciu w link „Pokaż skasowane”. Pamiętaj jednak, że
w kampaniach usuniętych nie znajdziesz tych, które przeniosłeś do kosza dalej jak 7 dni temu
– zostały one już trwale usunięte przez system.
6. Ulubione
Kampanie możesz dodawać do ulubionych, automatycznie będą się wtedy pokazywać jako
pierwsze na wykresie i w tabeli. W każdym momencie możesz zarówno dodać lub
usunąćkampanie z ulubionych. Wystarczy, że klikniesz w gwiazdkę.
Ulubione kampanie oznaczone są żółtą gwiazdką, a pozostałe szarą.
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7. Przejście do raportów
Aby przejść do raportów możesz kliknąć w nazwę kampanii lub zaznaczony zielony przycisk
„Analiza”.
8. Przejście do ustawień
Klikając w niebieski przycisk „Ustawienia” przejdziesz do zarządzania kampanią. Więcej
o ustawieniach znajdziesz w sekcji „Zarządzanie ustawieniami kampanii”.
9. Zatrzymanie kampanii
Każdą kampanię możesz w dowolnym momencie zatrzymać. Słowa, które do niej dodałeś nie
będą skanowane, nie będą się także wliczać do limitów Twojego konta. Jednakże sama
kampania będzie dalej widoczna na liście (ze statusem zatrzymana), a Ty będziesz mieć
dostęp do danych historycznych.
10. Usunięcie kampanii
Usunięte kampanie zostaną przeniesione do kosza. Słowa dodane do usuniętych kampanii
nie są sprawdzane, nie masz też dostępu do danych historycznych. W terminie do 7 dni po
usunięciu możesz się rozmyślić i przywrócić kampanię, po tym terminie zostanie
bezpowrotnie usunięta.

4.2. Słowa kluczowe
Podstawowy widok słów kluczowych pokazuje pozycje dla wybranej strony dzień po dniu.
Na zielono zaznaczone są wzrosty, na czerwono – spadki.
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W formularzu po prawej stronie logo możesz wybrać więcej niż jedną stronę do analizy.
Pokażemy Ci wtedy Twoje dane i dane konkurenta jedne pod drugimi, podobnie jak
w raporcie poniżej.

4.3. Konkurenci
Sprawdzając pozycje Twoich słów automatycznie zapisujemy także informacje o wszystkich
konkurentach, którzy pojawili się na przynajmniej jedną z fraz. Dzięki temu:


nie musisz samodzielnie definiować konkurentów i ryzykować, że pojawi się jakiś
nowy gracz, którego nie zauważysz,

SEMSTORM – podręcznik użytkownika

27

Monitoring



możesz w każdym momencie sprawdzić pozycje dowolnego konkurenta lub
przeprowadzić porównanie swojej strony i strony rywala (wystarczy, że skorzystasz
z formularza po prawej stronie logo).

W zakładce konkurenci pokażemy Ci natomiast jak zmieniały się pozycje Twoich konkurentów
w wybranym zakresie czasowym. Pozwoli Ci to na szybkie wykrycie, czy nie pojawia się ktoś
nowy, kto zagraża Twojej widoczności.
Wskazówka:
Na wykresie prezentujemy 20 konkurentów, przez co w niektórych przypadkach wykres może
być „zagmatwany”. Żeby zobaczyć konkretnego rywala najedź na nazwę domeny w legendzie
– związana z nim linia na wykresie pogrubi się i będziesz mógł lepiej analizować wyniki.

Uwaga!
Dane w tabeli pochodzą z ostatniego dnia wybranego przez Ciebie zakresu dat.
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4.4. Reklamy

Ten raport jest dostępny wyłącznie w sekcjireklamy Google Ads.Zobaczysz w nim reklamy
z wybranego zakresu czasowego, ich tytuły, teksty reklamowe i strony.
Dodatkowo na wykresie sumujemy na ile z monitorowanych przez Ciebie słów dany wydawca
emitował swoje reklamy.

4.5. Szczegóły słowa kluczowego
Aby przejść do szczegółów słowa kluczowego po prostu kliknij w to słowo:
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4.5.1. SEO
Pokażemy Ci dzień po dniu pozycje dla wybranego przez Ciebie słowa kluczowego. Jeśli
chcesz zobaczyć dane dla innej strony wystarczy, że skorzystasz z formularza po prawej
stronie logo.

4.5.2. Heatmapa

Dzięki niej możesz jeszcze szybciej identyfikować ogólną kondycję strony dla Twoich słów
kluczowych. Heatmapa pozwoli skoncentrować uwagę na problematycznych, czerwonych
elementach lub znaleźć żółte słowa z niewykorzystanym potencjałem.
W SEMSTORM zastosowaliśmy następujące oznaczenie:
o
o
o
o

Niebieski – pozycja 1;
Zielony – pozycje 2 do 10 (im ciemniejszy odcień, tym niższa pozycja);
Żółty – pozycje 11-20;
Czerwony – pozycje 21-50;
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4.5.3. Konkurenci
W zakładce konkurenci zobaczysz jak zmieniały się pozycje konkurentów w wybranym przez
Ciebie zakresie czasu. Możesz błyskawicznie określić, czy ktoś na szczególnie interesujące Cię
słowa kluczowe pnie się w górę, od razu zauważysz także znaczące spadki.
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Wskazówka:
Jeśli wykres na pierwszy rzut oka wydaje się „zagmatwany” najeżdżajna nazwy domen
w legendzie – linie będą się wtedy pogrubiać i będziesz mógł lepiej analizować wyniki.

4.5.4. TOP 50
Prezentujemy w formie tabelarycznej wszystkie wyniki z danego dnia. Jeśli chcesz zobaczyć
dane historyczne skorzystaj z kalendarza i ustaw końcową datę na tej, którą chciałbyś
przeanalizować.
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Analiza stron

Aby rozpocząć analizę stron wystarczy wpisać adres strony, którą chcesz sprawdzić.
Dodatkowo możesz podać 4 adresy konkurentów – przeprowadzimy wtedy analizę
porównawczą.
Zwróć uwagę na występujące w analizie konkurencji opcje „LUB” oraz „I”. Jeśli wybierzemy
opcję „LUB”, w raportach pojawią się te słowa, na które widoczna jest przynajmniej jedna
z analizowanych stron. W przypadku opcji „I” będą widoczne tylko te słowa, na które
widoczne
są
wszystkie
analizowane
strony
jednocześnie.
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1. Panel informacyjny
1.1. Wykresy i statystyki podstawowe

Analizowana tylko jedna strona

Analizowanych wiele stron jednocześnie

Uwaga!
Wykres „Słowa kluczowe i ruch” w ujęciu miesięcznym nie reaguje na filtry i zmianę daty.

Analiza stron

Wskazówka:
Na wykresie „Słowa kluczowe i ruch” dane dotyczące ruchu są ukryte. Aby je odkryć
wystarczy, że klikniesz na wyszarzone nazwy w tabeli albo „Wszystko” i wyszarzony link
„włącz”.

Wyjaśniając poszczególne wielkości, które możesz tutaj zobaczyć:






Ruch – określa potencjał słowa i służy do porównania z konkurencją. Przy wyliczeniu
uwzględniamy ogólne wyszukiwania i trendowość słów, pozycję słowa,
charakterystykę wyników wyświetlanych dla danego słowa (np. słowa brandowe będą
miały większy ruch na pierwszej pozycji i mniejszy na dalszych w porównaniu do
„zwykłych” słów).
Słowa w TOP 50 – na tyle słów (z naszej bazy 20 milionów słów) analizowane strony
widoczne są w pierwszych 50 wynikach wyszukiwania.
Słowa w TOP 10 – na tyle słów (z naszej bazy 20 milionów słów) analizowane strony
są widoczne na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.
Budżet GoogleAds – wskaźnik porównawczy, określający wielkość prowadzonej
kampanii Google Ads (na bazie monitorowanych przez nas 20 milionów słów).

Przedstawione dane liczbowe dotyczą aktualnego miesiąca. Na wykresach możesz
zobaczyć także dane historyczne.
Uwaga!
Ruch i Budżet to wskaźniki, które mogą służyć wyłącznie do porównania z innymi stronami
w SEMSTORM. Nie należy porównywać ich z wielkościami, które widzisz w panelu Google Ads
i Analytics, gdyż wyliczane są za pomocą zupełnie innej metodologii.
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1.2. Statystyki drugorzędne

Współczynnik słów nowych do utraconych.
Słowa nowe, to takie słowa, na które Twoja strona w ostatnim miesiącu nie była widoczna
w TOP 50, a w tym miesiącu już jest. Odwrotnie sytuacja się ma ze słowami utraconymi – to
takie, na które analizowana strona spadła poniżej 50 miejsca.
Najlepiej oczywiście, gdy więcej masz słów nowych niż utraconych. Dzięki temu budujesz
coraz większą widoczność w wyszukiwarkach.
Uwaga!
Pamiętaj jednak, aby w raporcie „Słowa utracone” sprawdzić, czy nie wypadłeśz wyników na
bardzo ważne dla Ciebie frazy.
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Kolejny wykres obrazuje, jaki odsetek Twoich słów znajduje się w TOP 10 (czyli na pierwszej
stronie wyników wyszukiwania). Standardowo, im większy, tym lepiej. Zawsze sprawdzaj
jednak profil tych słów, aby określić, czy docierasz do odpowiedniej grupy docelowej dla
Twojego biznesu grupy docelowej.
Jeśli analizowana przez Ciebie strona jest duża i ma wiele podserwisów (np. pogoda.serwis.pl,
wiadomosci.serwis.pl, sport.serwis.pl itd.) na trzecim wykresie możesz znaleźć jak rozkłada się
widoczność i potencjał poszczególnych podserwisów.

Jeśli porównujesz kilka stron na raz zobaczysz więcej wykresów. Dzięki temu możesz szybko
porównać wizualnie i jak poszczególne serwisy radzą sobie w wyszukiwarce.
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1.3. Filtry
Podobnie jak w innych raportach wPanelu informacyjnym możesz także stosować filtry.
Dowiedz się więcej o filtrach. Zobacz także przykłady, jak filtry wpływają na statystyki.

wikipedia.org bez filtrów – zobacz raport

wikipedia.org z filtrem na słowa zawierające „wikipedia” – zobacz raport
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SEO
1.3.1. Słowa kluczowe
Zobaczysz tu 10 najpopularniejszych fraz, na które widoczna jest Twoja strona.

Skorzystaj z przycisków po prawej stronie, aby szybko dostać się do najważniejszych
informacji:




Słowa w TOP 10 przeniosą Cię tylko do zestawienia fraz, na które jesteś widoczny na
pierwszej stronie wyników.
Słowa z potencjałem pokażą te frazy, którym warto poświęcić uwagę.
Wszystkie słowa kluczowe przeniosą Cię do pełnej listy fraz, na które widoczny jest
Twój serwis.

1.3.2. Konkurenci
Pokażemy Ci konkurentów, z którymi współdzielisz najwięcej słów. Kliknij na przycisk vs. aby
przeprowadzić porównanie pomiędzy Tobą a konkurentem.
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Uwaga!
Jeśli prowadzisz niewielką, firmową stronę wykluczymy większe podmioty, nawet jeśli masz
z nimi dużo słów kluczowych. Dzięki temu na wykresie pokażą się Twoi realni konkurenci,
a nie ogromne podmioty takie jak facebook.com, youtube.com czy wikipedia.org. Żeby
zobaczyć wszystkich konkurentów skorzystaj z przycisku Wszyscy konkurenci.

1.4. Reklamy Google Ads
1.4.1. Słowa kluczowe
Zobaczysz tu 10 najpopularniejszych fraz, na które znaleźliśmy reklamę Twojej strony.

1.4.2. Konkurenci
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Pokażemy Ci konkurentów, z którymi wspólnie reklamujesz się na najwięcej słów.

2. Słowa kluczowe
Słowa kluczowe możesz sprawdzać dla jednej, wybranej strony (zobacz przykładowy raport)
lub dla wielu stron na raz (zobacz przykładowy raport).
Możesz dowolnie filtrować wyniki (więcej o filtrach przeczytasz tutaj) lub skorzystać
z zakładek, aby zawęzić listę słów do tych najbardziej Cię interesujących.

Na górze znajdziesz wykresy:







Rozkład pozycji (raporty SEO) – informuje, na jakich pozycjach znajdują się
analizowane przez Ciebie słowa; optymalnie, gdy możliwie dużo słów znajduje się na
początku wykresu, a więc na pozycjach 1-10.
Chmura tagów – pokazuje, jakiej tematyki dotyczą analizowane przez Ciebie słowa;
jeśli widzisz wiele fraz nieodpowiadających profilowi Twojej działalności warto
sprawdzić, jaka jest tego przyczyna.
Udział rynku – pokażemy Ci, do jakich kategorii należą słowa, na które strona jest
widoczna.
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Wskazówka:
Na wygląd wykresu wpływają założone przez Ciebie filtry:

Dzięki temu jesteś w stanie wizualnie sprawdzić, jaki „wycinek” swojej strony właśnie
analizujesz.

Zakładki znajdują się bezpośrednio nad tabelą z danymi.








Słowa kluczowe - są tu wszystkie słowa kluczowe, na które widoczna jest Twoja
strona.
Nowe – słowa, które pojawiły się w ostatnim miesiącu, a wcześniej strona nie była na
nie widoczna.
Wzrosty – te słowa, na które Twoja strona poprawiła swoją pozycję i wyświetla się
wyżej.
Spadki – słowa, na które Twoja strona wyświetla się niżej w porównaniu do zeszłego
miesiąca.
Utracone – słowa, na które w poprzednim miesiącu byłeś widoczny, a teraz nie jesteś.
Grupy słów kluczowych – słowa zgrupowane
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Wszystkie słowa kluczowe – zobacz raport

Najważniejszym elementem jest tabela z danymi. Zobaczysz tutaj w trybie podstawowym
takie informacje jak słowo kluczowe, pozycja, ruch, liczba wyszukiwań i konkurencyjność. Po
włączeniu trybu zaawansowanego pokażemy Ci dodatkowe informacje, m.in. zmiany pozycji,
adresy url, trendy, CPC i rodzaje wyników.
Jeśli porównujesz wiele stron na raz ich statystyki pojawią się obok siebie, tak abyś mógł
szybko porównać wyniki.

3. Konkurenci
W tym widoku prezentujemy konkurentów, tj. strony, które z Twoja stroną dzielą najwięcej
słów wspólnych.
Na wykresie największa kropka to Twoja domena. Im większe kropki, tym więcej wspólnych
słów dana strona współdzieli z Twoją. Im dalej na prawo znajduje się kropka, na tym więcej
słów kluczowych jest widoczna. Im kropka jest wyżej, tym większy wskaźnik ruchu posiada.
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Dzięki tabeli możesz łatwo przejść do porównania z konkurencją:



Jeśli chcesz porównać wiele stron na raz zaznacz checkboxy po lewej stronie, po czym
kliknij na zielony przycisk znajdujący się na dole („Porównaj”).
Jeśli chcesz porównać się z jedną stroną wystarczy, że klikniesz bezpośrednio na jej
nazwę.

Konkurenci – zobacz raport

Wskazówka:
W tabeli nie pokazujemy domyślnie stron, które są znacznie większe od tej analizowanej
przez Ciebie. Możesz zobaczyć wszystkich konkurentów, bez wyjątku, w zakładce Wszyscy
konkurenci.

4. Strony
4.1. Strony docelowe
W tym raporcie możesz zobaczyć strony, które:



są widoczne na najwięcej słów kluczowych,
mają najwyższy wskaźnik ruchu.
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Strony docelowe – zobacz raport

Kliknij na wybrany adres strony docelowej, aby przeprowadzić analizę tylko dla tej strony.
Uwaga!
Raport wymaga przeliczenia wielu danych, może się generować dłużej niż pozostałe raporty
w analizie stron.

4.2. Sekcje
Zamiast analizować poszczególne strony, sprawdź, jak radzą sobie poszczególne sekcje
Twojej witryny.
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Uwaga!
Raport wymaga przeliczenia wielu danych, może się generować dłużej niż pozostałe raporty
w analizie stron.

5. Reklamy
Jeśli analizujesz tylko jedną stronę zobaczysz, jak wyglądają emitowane przez nią reklamy
Google Ads. W przypadku gdy porównujesz kilka stron zobaczysz reklamy jedna obok
drugiej. Dzięki temu możesz porównać atrakcyjność tekstów reklamowych, użyte wabiki i CTA

(ang. Call To Action) swoje oraz konkurencji.
Reklamy – zobacz raport

Uwaga!
Ten
widok

dostępny

jest

tylko

dla

danych

Google

Ads
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1. SEO

„Słowa kluczowe: SEO” to jedno z narzędzi pomagających Ci wybrać odpowiednie słowa
kluczowe. Czym się wyróżnia?
Wszystkie dane pobieramy w trybie rzeczywistym. Dzięki temu uwzględniamy nowe trendy i
najbardziej aktualne statystyki słów kluczowych. To idealne rozwiązanie, jeśli Twoja branża
jest dynamiczna.

Jak widzisz, formularz jest bardzo prosty. Wystarczy, że podasz nam listę słów kluczowych,
dla których chcesz pobrać sugestie.
Uwaga!
Od tematu bardzo dużo zależy. Jeśli wpiszesz „auto używane”, podamy Ci kilkadziesiąt
podpowiedzi. Dla frazy „auto używane z gwarancją” otrzymasz już tylko kilkanaście słów. Dla
pytania o „auto używane z gwarancją toyota avensis ” będzie to już zaledwie kilka fraz.

Po dodaniu słów kluczowych wybierz kraj i język i wciśnij analizuj.
Po kliknięciu „Analizuj” będziesz musiał chwilę poczekać (pobieranie danych może potrwać
maksymalnie kilka minut). Postęp możesz śledzić dzięki paskowi, który po osiągnięciu 100%
znika.

Słowa kluczowe

Prezentowane dane możesz ściągnąć na swój komputer w formatach XLS (przycisk Export:
Excel) lub CSV.Przyciski do pobierania znajdziesz na dole tabeli.
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2. Suggester
Suggester to narzędzie, które pozwoli Ci wygenerować setki dodatkowych słów kluczowych

związanych z interesującym Cię tematem.

Dzięki niemu możesz:





rozbudować swoje kampanie Google Ads,
zbudować naturalną widoczność swojej strony na długi ogon,
znaleźć podpowiedzi przygotowane specjalnie dla e-commerce,
rozwinąć prowadzone działania video i docierać do szerszej publiczności.

Jak w większości narzędzi, aby rozpocząć analizę należy podać słowo kluczowe.
Zwróć jednak uwagę na zaznaczony element, dzięki któremu możesz wybrać:


Kraj, dla jakiego przeprowadzasz analizy.
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Wyszukiwarkę:
o Google, Bing, Yandex i Seznam dostarczą Ci podpowiedzi, czego szukają
internauci w konkretnej wyszukiwarce.

Domyślnie tabela sortowana jest malejąco po wyszukiwaniach, dzięki czemu najczęściej
poszukiwane słowa kluczowe masz widoczne na samym początku.
Uwaga!
Dane w kolumnach Wyszukiwania, Płatna konkurencja, CPC i Trendy pochodzą z Google Ads,
niezależnie od tego jaki silnik wyszukiwarki wybierzesz.

3. Generator tematów
Zadaniem tego narzędzia jest pomoc w doborze tematów i w opracowaniu planu artykułów.
Jeśli zatem chciałbyś wiedzieć, jakie pytania zadają internauci, w związku z interesującym Cię
tematem to narzędzie, z którego warto skorzystać.
Po wpisaniu wybranej przez Ciebie frazy w okienko wyświetlimy listę pytań z podaną frazą, z
którymi zwracają się internauci do wyszukiwarek.
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Uwaga!
Pytania użytkowników, które są podobne w brzmieniu, nie zawsze muszą odpowiadać tej
samej potrzebie. Nie skupiaj się tylko na kolumnach Słowa kluczowe i Wyszukiwania. Spójrz
głębiej, żeby lepiej dostosować treść swojego artykułu do realnej potrzeby klienta. Zwróć
uwagę także na trendy, aby określić okazję, która powoduje konkretne zapytania.

4. Obrazki
Za pomocą tego narzędzia sprawdzisz frazy, które wpisują użytkownicy, by znaleźć
odpowiednie grafiki w wyszukiwarce Google. Dzięki niemu możesz odkryć jakich słów użyć
do konstruowania nazw plików z obrazkami bądź jakie słowa wpisać w atrybuty alt.
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5. E – commerce
Narzędzie SEMSTORM „E-commerce” pozwala dowiedzieć się o tym, jakie zapytania wpisują
internauci w wyszukiwarkach największych sklepów internetowych. SEMSTORM dla polskiego
rynku pobiera słowa kluczowe z 10 platform e-commerce między innymi z Amazon, Allegro,
Aliexpress, OLX i Google Shopping.
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6. Film
Za pomocą tego narzędzia znajdziesz słowa, których internauci używają w poszukiwaniu
materiałów video na platformach takich jak: YouTube czy Vimeo. Możesz wykorzystać je do
opisów oraz tytułów materiałów żeby trafić do właściwych odbiorców.
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7. Słowa powiązane
Po wpisaniu wybranej przez Ciebie frazy wyświetlimy słowa powiązane. Raport będzie
zawierać wybrane słowo kluczowe lub jego odmiany oraz inne frazy, tematycznie powiązane
z poprzednimi słowami.

Słowa kluczowe

Wyznaczamy je na podstawie tego, co szukają realni internauci i jak zawężają swoje
wyszukiwania.
Spójrz na poniższy przykład dla wyszukiwania słowa „perła”:

Znajdziesz oczywiście frazy powiązane bezpośrednio jak „pereł” lub „perły”. Dostarczymy Ci
także słów powiązanych pośrednio, np.:




„lubelskie” —chodzi tu o nazwę zakładu produkcyjnego „perła browary lubelskie”stąd
ta fraza.;
perła jest jednym z kamieni szlachetnych, dlatego pojawia się fraza „szafir”;
perła może być wykorzystywana w biżuterii,z tego powodu pojawia się słowo
„kolczyki”.

8. Statystyki słów kluczowych
Ta sekcja modułu słów kluczowych dostępna jest od pakietu Business wzwyż. Po wpisaniu
słów kluczowych (każda fraza w nowej linii) podamy Ci podstawowe parametry tych wyrazów
w dopasowaniu ścisłym.Na raz możesz przeanalizować do 500 fraz.
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9. Apps
Podobnie jak statystyki słów kluczowych to narzędzie dostępne jest dla posiadaczy konta
Business czy Agency. Pozwala nam na sprawdzenie co wpisują użytkownicy w sklepach
aplikacji mobilnych na androida (Google Play) bądź na IOS (Appstore).
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10. Własne
To narzędzie pozwala wprowadzić różne modyfikatory czy kraj z którego mają pochodzić
prezentowane dane. Możesz więc sam zadecydować o tym z jakich konkretnych źródeł
chcesz otrzymać informacje i podpowiedzi na wybrane przez siebie słowa kluczowe.
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11. Słownik
Słownik to narzędzie, które pozwoli Ci przeszukiwać naszą bazę 400 milionów słów
kluczowych.
Dzięki niemu możesz:





wybrać dodatkowe słowa, na które chciałbyś się pozycjonować,
rozwinąć kampanię Google Ads,
tworzyć opisy produktów, które wpłyną pozytywnie na widoczność Twojego sklepu,
optymalizować swoje artykuły pod SEO.

Przy wpisywaniu słowa kluczowego możesz stosować modyfikatory:




+hipoteczny – wszystkie słowa, które oprócz kredyt zawierają także człon hipoteczny;
np. kredyt hipoteczny; hipoteczny tani kredyt.
-hipoteczny – wszystkie słowa, które nie zawierają członu hipoteczny; np. kredyt bez
bik, tani kredyt (uwaga! w wynikach pojawi się np. kalkulator kredytu hipotecznego).
hipoteczny* - wszystkie słowa, które zawierają człon rozpoczynający się od
„hipoteczny”; np. kredyt hipoteczny i kalkulator kredytu hipotecznego; modyfikatora
używaj tylko w przypadku trybu Zawiera.

Modyfikatory można łączyć, np.: +kredyt* -hipoteczny* zwróci Ci wyniki bez takich fraz jak
kredyt hipoteczny i kalkulator kredytu hipotecznego.
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Zaznaczony element powyżej najłatwiej zobrazować na przykładzie:




Zawiera– zwróci inne słowa, które zawierają wybraną frazę dokładnie tak, jak ją
wpisałeś; np. kredyt hipoteczny oraz łatwy kredyt.
Dopasowanie naturalne– wyświetli te słowa, które zawierają wybraną frazę oraz jej
odmiany; np. kredyt hipoteczny oraz kalkulator kredytu hipotecznego.
Z synonimami – uwzględni także synonimy; np. kredyt hipoteczny, pożyczki online.

Oznaczenia poszczególnych kolumn znajdziesz w naszym słowniczku.

Narzędzia
a.

Narzędzia słów kluczowych

Przejdź do pełnego opisu narzędzi słów kluczowych.
b.

Audyty

Uwaga!
Audyty znajdują się aktualnie w wersji beta i pracujemy nad wyeliminowaniem wszystkich
błędów.

i. Audyt SEO
Zadaniem audytu jest sprawdzenie kwestii technicznych występujących na Twojej stronie.
Aby rozpocząć audyt, podaj przynajmniej jeden adres strony. Opcjonalnie możesz podać
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także 10 konkurentów, wtedy przeprowadzimy dla Ciebie audyt porównawczy.

Audyt SEO może być przeprowadzony w dwóch trybach: komputery i urządzenia mobilne.
Jeśli wybierzesz drugą opcję i podane przez Ciebie adresy mają mobilne wersje, to właśnie je
weźmiemy pod uwagę przy analizie.
Uwaga!
Ze względu na mnogość danych audyty najwygodniej przegląda się na urządzeniach
oferujących wysoką rozdzielczość ekranu. Im więcej konkurentów wybierzesz, tym szerszy
będzie raport. Możesz go jednak przewijać w poziomie, jeśli nie mieści się w oknie
przeglądarki.

Audyt prezentuje informacje typowo techniczne i wymaga przynajmniej podstaw wiedzy
o budowie stron oraz tagach HTML. Podzieliliśmy go na następujące sekcje:
1. Przegląd – podstawowe informacje, takie jak ogólna ocena oraz miniaturka strony.
2. Nagłówek–dotyczy sekcji <head> analizowanych stron. Ma również znaczenie, jeśli
chodzi o to, jak wygląda strona w wyszukiwarce.

Na obrazku powyżej:
a. „Noworoczne post@nowienia | SEMSTORM” to tytuł strony.
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b. „Styczeń to zawsze czas noworocznych postanowień. Czego dotyczą? Co sobie
obiecujemy zaraz po zabawie sylwestrowej? Dieta, rzucenie palenia, sport?” –
meta description
c. „https://www.semstorm.com/pl/blog/reports-and.../noworocznepostnowienia” – URL
Niekiedy sama wyszukiwarka może uznać, że nadane przez Ciebie wartości tytułu
i opisu strony nie odpowiadają zapytaniu internauty. W takim przypadku wyświetli
inne wartości.
a. Tytuł – atrybut <title>to jeden z kluczowych elementów, jeśli chodzi
o pozycjonowanie. Tytuł możesz samodzielnie zobaczyć m.in. na zakładce
w przeglądarce, w historii wyszukiwania przeglądarki, a także w wynikach
wyszukiwania.
b. Meta description –opis strony, który pojawia się w wynikach wyszukiwania; jeśli
go nie ustawisz, wyszukiwarki wyświetlą wybrany przez siebie tekst z Twojej
strony lub pierwszy tekst na stronie, na który trafią.
c. Meta keywords – gdy pozycjonowanie jeszcze raczkowało za pomocą tego
tagu informowano wyszukiwarki, na jakie słowa kluczowe ma być wyświetlana
dana strona; aktualnie w Google nie mają one żadnego znaczenia, jednakże
niektóre mniej popularne i bardziej egzotyczne wyszukiwarki mogą brać pod
uwagę słowa tu umieszczone.
d. Kanoniczność – czasami ta sama treść może występować pod wieloma
adresami URL. Tag canonical informuje wyszukiwarkę, który adres jest
podstawowy i najważniejszy.
Więcej o canonical przeczytasz w pomocy Google.
3. URL – sekcja informacyjna; więcej o tym, jak budować poprawne adresy URL,
znajdziesz na blogu SEO Zgreda.
4. Treść
a. Nagłówki – są one kluczowe w procesie optymalizacji stron; najlepiej, gdy na
stronie jest pojedynczy nagłówek <h1> i niedużo nagłówków <h2>. Ich
zadanie jest dwojakie: po pierwsze użytkownik dzięki temu widzi Twoją stronę
podzieloną na czytelne sekcje; po drugie za ich pomocą „mówisz”
wyszukiwarce, o czym jest Twoja strona.
Unikaj przede wszystkim niewiele mówiących nagłówków H1 lub H2, np.
„Najnowsze artykuły” lub „Ostatnie komentarze”, chyba że Twoją intencją jest
wyświetlanie się na podobne słowa kluczowe.
Więcej o nagłówkach przeczytasz na blogu widzialni.pl.
b. Obrazki – grafiki, które są istotne i pomagają lepiej zrozumieć treść (np.
dodatkowe wyjaśnienia w artykule) powinny mieć ustawiony atrybut alt
opisujący zawartość obrazka. Jest to istotne, gdy stronę przegląda osoba
niewidząca lub… robot wyszukiwarki.
Alt powinieneś natomiast pozostawić pusty, gdy element graficzny pełni
wyłącznie rolę dekoracyjną.
5. Analiza techniczna –w tej sekcji sprawdzamy obecność pożądanych i niepożądanych
elementów na stronach
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6.

7.

8.
9.
10.

a. Iframes – roboty wyszukiwarek nauczyły się już crawlować treść dostępną
w ramkach HTML (iframes); ich obecność jednak może rodzić pewne
problemy, dlatego najlepiej ich nie stosować, zwłaszcza jeśli można
zastosować alternatywne rozwiązania.
b. Flash – przestarzała technologia, z którą roboty wyszukiwarek do dnia
dzisiejszegomają problemy.
c. SSL (ang. SecureSocketLayer, także znany jako https) – w niektórych
przypadkach obecność SSLa wpływa pozytywnie na ranking; jest to niewielki
odsetek zapytań;
Możesz doczytać więcej na blogu Artefaktu oraz w oficjalnym zawiadomieniu
od Google.
Analiza treści –sprawdzamy ile na stronie jest treści i jakie słowa najczęściej się
powtarzają
a. Liczba słów – podstawowe statystyki tekstu; warto sprawdzić dwie rzeczy:
i. czy nie mamy znacznie mniej słów niż konkurent,
ii. czy proporcja tekstu do HTML nie jest zbyt niska (może to świadczyć
o skomplikowanej strukturze kodu strony).
b. Analiza treści – Zobaczysz tutaj, jakie słowa najczęściej powtarzają się na
monitorowanych stronach. Z analizy wykluczone są spójniki i przyimki.
Zawartość witryny
a. Odnośniki – sprawdzamy, ile linków wychodzi z każdej ze stron;
Wszystkie linki możemy podzielić dwojako:
i. linki wewnętrzne – prowadzą do innych stron w ramach Twojej witryny;
linki zewnętrzne – prowadzą do obcych stron internetowych;
ii. linki zwykłe (dofollow) – linki, które przekazują moc stronom, do
których prowadzą; linki nofollow – te odnośniki nie przekazują mocy
(ale crawler wyszukiwarki przejdzie do strony docelowej).
Ogólnie linki wewnętrzne w witrynie powinny być linkami dofollow. Linki
zewnętrzne, jeśli są opłacone, powinny mieć opcję nofollow. Więcej o opcjach
przeczytasz u nas na blogu.
Rankingi i statystyki – sprawdzamy dane z różnych serwisów, aby pokazać Ci, jak
stronę „widzą” takie systemy, jak Moz czy Alexa.
Social media
Szybkość – wpływa dość istotnie zarówno na zadowolenie użytkownikajak i na SEO.
Przeczytaj więcej o wpływie ładowania strony na wyniki wyszukiwania.

Jeśli dodatkowo, prócz stron do analizy, podasz nam słowo kluczowe, podświetlimy je, aby
łatwiej było analizować, czy strona jest odpowiednio zbudowana właśnie pod to konkretne
słowo.
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ii. Optymalizator treści stron
W optymalizatorze treści najważniejsze jest słowo kluczowe, pod które chciałbyś daną stronę
optymalizować.

Formularz nie różni się od innych narzędzi. Ważne, aby podać słowo kluczowe i adres strony,
którą chcesz sprawdzić. Zwróć także uwagę na poszczególne typy wyszukiwania:




Dosłownie– zaznaczy słowa występujące w treści, które zawierają wybraną frazę
dokładnie tak, jak ją wpisałeś; np. encyklopedia.
Język naturalny– zaznaczy także odmiany, np. encyklopedią.
Synonimy – uwzględni wyrazy bliskoznaczne; np. leksykon.

Uwaga!
Analiza danych może potrwać do 60 sekund. Pokażemy Ci pasek postępu, abyś wiedział co
się właśnie dzieje.
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Gdy analiza będzie już gotowa, pierwszy element, jaki zobaczysz, to wyniki wyszukiwania dla
analizowanej przez Ciebie frazy. Sprawdzimy, czy podany przez Ciebie adres znajduje się na
pozycjach 1-10. Zwróć uwagę na poniższy obrazek – chociaż strona wikipedia.org występuje

na słowo „encyklopedia” w wynikach wyszukiwania, to w przypadku tego narzędzia
analizujemy pojedyncze adresy URL, a nie całe domeny.
Najważniejsze informacje, jakie znajdziesz w tabeli, to:





Liczba wystąpień w treści mojej strony
Dokładnie tyle razy słowo przez Ciebie podane wystąpiło w treści analizowanej przez
Ciebie strony.
Liczba wystąpień w treści innych stron
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Ta liczba to średnia. Bierzemy pod uwagę pozostałe strony widoczne w TOP 10 dla tej
frazy i sprawdzamy ile razy słowo wystąpiło na każdej z nich.Następnie wyliczamy
wartość przeciętną.
Liczba stron ze słowem
Na tylu stronach wystąpiło w treści badane przez Ciebie słowo.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:
1. Badając dopasowanie słowa do strony zwróć uwagę, czy liczba wystąpień jest:
a. rażąco niższa niż u TOPowej konkurencji,
b. rażąco wyższa, zwłaszcza jeśli słowa zastosowane są w nienaturalnym
kontekście (widziałeś pewnie nie raz teksty, które bardziej wyglądają na dzieło
robota niż człowieka – to właśnie ten nienaturalny kontekst, inaczej upychanie
słów kluczowych).
Obie te sytuacje mogą być niekorzystne dla analizowanej strony.
2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zastosowane jest dane słowo, kliknij po
prostu na intersujący Cię box:

Zazwyczaj (pomijając rzadkie przypadki) Google wyświetla tylko jedną podstronę
serwisu na jedno słowo kluczowe. Jeśli więc masz np. dwie strony zoptymalizowane
pod dane słowo, to mimo lepszego dopasowania niż strony konkurencji, nadal pokaże
się tylko jedna z nich.
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iii. Audyt kontentu
Dzięki temu narzędziu możesz sprawdzić swoją stronę oraz strony Twoich konkurentów.

Formularz jest tutaj nieco bardziej rozwinięty niż w pozostałych narzędziach audytowych,
dzięki czemu możesz dopasować analizę do Twoich potrzeb.
1. Słowo kluczowe, które chcesz przeanalizować.
2. Typ wyszukiwania:
a. Dosłownie– zaznaczy słowa występujące w treści, które zawierają wybraną
frazę dokładnie tak, jak ją wpisałeś; w naszym przypadku zaznaczy tylko
„kredyt”.
b. Język naturalny– zaznaczy także odmiany, np. „kredytu”, „kredytem”,
„kredycie”.
c. Synonimy – uwzględni wyrazy bliskoznaczne; np. „pożyczka” i „dług”.
3. Wersja strony – jeśli zaznaczysz, aby sprawdzać wersję mobilną, której strona nie
posiada sprawdzimy dla Ciebie podstawową wersję na komputery. Gdy analizowana
strona ma wersję mobilną – prześwietlimy właśnie ją.
4. Ignoruj tagi – możesz określić, jak ma być analizowany tekst.
Posłużmy się przykładem:
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Na obrazku powyżej mamy następujące elementy tekstu:




paragrafy – ciągłe bloki tekstu, z których każdy powinien stanowić rozwinięcie
konkretnej myśli,
linki – oznaczone na niebiesko i prowadzące do innych miejsc w internecie,
listę nieuporządkowaną.

Jeśli więc zaznaczysz, aby nie ignorować odnośników, tekst w naszej analizie zostanie
podzielony na składowe – wszystko, co znajduje się przed odnośnikiem zostanie
potraktowane jako jeden blok semantyczny, a to, co za odnośnikiem – jako drugi. I tak
dla każdego z linków.
5. Usuwaj pojedyncze zdania
Pojedyncze, niepełne zdania mogą występować np. w menu,
okruszkach (breadcumbach), elementach menu czy podpisach
pod obrazkami i tabelami. To, czy warto je ignorować, czy nie,
zależy od tego, jakie strony analizujesz i jak zaprojektowana jest
na nich treść – jeśli więc w analizie widzisz dużo niewiele
wnoszących krótkich sformułowań, podobnych do tych
w obrazku po prawej stronie, rozważ wyłączenie pojedynczych zdań.
6. Adresy URL
a. Jeśli podasz nam adresy samodzielnie (każdy musi być w osobnej linii),
przeprowadzimy analizę tylko tych podanych adresów.
b. Gdy zostawisz to pole puste – pobierzemy pierwsze 10 wyników wyszukiwania
i przeprowadzimy dla nich analizę.
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Sprawdźmy teraz poszczególne elementy analizy.

Sekcja Słowa kluczowe mówi o tym, w ilu kluczowych elementach znajduje się poszukiwane
przez Ciebie słowo kluczowe (z odmianami lub synonimami, jeśli wybrałeś taką opcję).
W sekcji Treść znajdziesz kilka istotnych podsumowań.

Trudność czytania wpływa na odbiór Twojego tekstu. Im tekst jest trudniejszy i bardziej
złożony, tym ciężej przeciętnemu czytelnikowi przyswoić jego zawartość. Jeśli analizujesz
teksty specjalistyczne, tworzone dla ekspertów z danej dziedziny, trudność czytania powinna
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być wyższa, natomiast w artykułach kierowanych do nieznanej publiczności lub treściach dla
użytkowników początkujących warto zwrócić uwagę na ten element.
Więcej o skali Flesh-Kinkaid możesz przeczytać w Wikipedii (wersja angielska, okrojona
wersja polska).Na niej opierają się wszystkie wskaźniki prezentowane w tej sekcji.

Uwaga!
Aby zobaczyć ten element, musisz kliknąć w nagłówek, tj. „Stopnie trudności”. Dane, które
tutaj prezentujemy to dane mocno techniczne, dlatego domyślnie są ukryte.
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Aby sprawdzić, jak trudny jest analizowany przez nas, tekst badamy go za pomocą różnych
algorytmów do oceny stopnia złożoności tekstu. Sprowadzamy je następnie do wspólnej
podstawy, aby wyliczyć, ile średnio lat edukacji jest potrzebne, aby bez przeszkód zrozumieć
cały tekst w analizowanych przez Ciebie stronach.
Więcej o poszczególnych algorytmach znajdziesz na (źródła w języku angielskim):







SMOG index: https://en.wikipedia.org/wiki/SMOG
Automated readability index:
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_readability_index
Coleman-Liau index: https://en.wikipedia.org/wiki/Coleman%E2%80%93Liau_index
Dale-Chall readability:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dale%E2%80%93Chall_readability_formula
Flesh-Kincaid grade level:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_readability_tests
Gunning-Fog score: https://en.wikipedia.org/wiki/Gunning_fog_index

Kolejne trzy sekcje, tj. frazy jednowyrazowe, dwuwyrazowe i trzywyrazowe prezentują,
jakie słowa i związki słów najczęściej powtarzają się na analizowanych stronach.
Zadaniem kolejnych sekcji, tzn. od Tytułu do H6 jest wyróżnienie, gdzie i w jakim kontekście
znajdują się najważniejsze słowa w następujących elementach HTML:




Znacznik <title> w <head>
Znacznik meta description
Nagłówki HTML od <h1> do <h6>
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Następna sekcja, Zawartość, prezentuje analizę tekstu znalezionego na stronie (poza
elementami omówionymi powyżej). Możesz w niej znaleźć następujące oznaczenia:




Szarą ramką zaznaczone są długie zdania, mogące wpływać na czytelność tekstu.
Żółte tło mają elementy ze średnim FOG index (wymagającym edukacji minimum
licealnej).
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Czerwone tło cechuje teksty o wysokim FOG index (takie, które według algorytmu
wymagają wyższej edukacji, aby bezproblemowo przyswoić ich treść).
Na różowo zaznaczone jest w treści analizowane słowo.




Ogólnie, jeśli tekst nie jest kierowany do grona ekspertów, warto zwracać uwagę na długie
zdania i czerwone oznaczenia.

c.

Narzędzia treści

Edytor tekstu SEMSTORM służy do przeanalizowania treści pod kątem SEO. Za jego pomocą
możesz napisać swój własny tekst bądź pobrać treść za pomocą adresu URL z wybranej przez
siebie strony internetowej.

Poszczególne składowe edytora:

Panel
Stanowi główną część edytora, to w tym miejscu znajduje się pole na tekst. Mieści się tu
również obszar na tytuł, słowa kluczowe pod które tekst będzie sprawdzany czy treść
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właściwa. Aby zacząć analizować tekst, wystarczy, abyś wkleił przygotowaną treść z Twojego
ulubionego edytora tekstu wprost w formularz narzędzia.

Sugestie
W tym miejscu sprawdzisz ile razy dana fraza jest użyta w Twoim tekście oraz podpowiedziile
jeszcze możesz jej użyć by Twój tekst był lepiej zoptymalizowany. Funkcja podaje także
przykłady nowych słów kluczowych, które możesz zastosować w swoim tekście.

Pytania
Za pomocą tej funkcjonalności zobaczysz które z wyrażeń są najczęściej wpisywane w
wyszukiwarki. Możesz je zastosować w swoim tekście i sprawić abyś był bardziej widoczny w
wynikach organicznych, za ich pomocą dowiesz się również ,które tematy są obecnie
najchętniej wyszukiwane przez internautów, a co za tym idzie zastosować je do rozbudowy
swoich tekstów o świeże tematy.
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Oceny
W tej części możesz dowiedzieć się o poprawności ortograficznej wprowadzonego tekstu
oraz informacji o tym czy Twój tekst jest łatwy do przyswojenia dla przeciętnego użytkownika.
Na samym dole zobaczysz również dane o ilości punktów SEO dla wprowadzonego tekstu.
Naturalnie im więcej punktów posiada tekst tym lepiej jest on zoptymalizowany pod
wyszukiwarkę.
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Statystyki
W statystykach znajdziesz wszystkie niezbędne informacja na temat swojego tekstu.
Sprawdzisz ile błędów zawiera Twój tekst, dowiesz się także o liczbie zdań, które są zbyt
rozbudowane i wymagają poprawy. Pokażemy Ci również informacje na temat liczby znaków,
słów, paragrafów czy stron w tekście.

Szarą ramką zaznaczone są długie zdania, mogące wpływać na czytelność tekstu.






Niebieskim podkreśleniem zaznaczamy błędy interpunkcyjne.
Czerwonym podkreśleniem błędy pisowni (słowa z błędami ortograficznymi).
Żółtym podkreśleniem – słowa, których nie mamy w słowniku; najczęściej literówki,
zapożyczenia lub nazwy własne.
Żółte tło mają elementy ze średnim FOG index (wymagającym edukacji minimum
licealnej).
Czerwone tło cechuje teksty o wysokim FOG index (takie, które według algorytmu
wymagają wyższej edukacji, aby bezproblemowo przyswoić ich treść).
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Uwaga!
Maksymalny tekst, jaki możemy dla Ciebie sprawdzić, to 250 000 znaków (ze spacjami).
W zależności od użytego formatowania to około 120 stron tekstu w Wordzie, w formacie A4
lub średniej wielkości książka.

Wskazówka:
Tekst możesz edytować bezpośrednio w narzędziu. Zmień problematyczne elementy lub
kliknij w podkreślone części zdań, aby wybrać poprawkę z naszych podpowiedzi.

Na dole edytora prezentujemy najważniejsze statystyki tekstu:





Liczbę znormalizowanych stron maszynopisu (jedna znormalizowana strona ma 1800
znaków)
Liczbę znaków bez spacji
Całkowitą liczbę znaków (ze spacjami, enterami itd.)
Sumaryczną liczbę wszystkich słów.

W kolumnie po prawej stronie znajdziesz naszą ocenę tekstu.
Zwróć uwagę, czy nie masz powiadomienia o dużej liczbie błędów występujących w tekście.
Przed publikacją sprawdź, czy wszystkie zostały poprawione.
W legendzie (również po prawej stronie) znajdziesz nie tylko objaśnienia. Kolorowe liczby po
prawej stronie informują Cię, ile poszczególnych elementów znaleźliśmy w Twoim tekście.
Jeśli liczba jest czerwona – oznacza to, że tych elementów jest za dużo. Pomarańczowy kolor
informuje Cię, aby przyjrzeć się uważnie tekstowi i być może uprościć niektóre konstrukcje.
Jeśli wszystko jest na zielono – oznacza to, że błędów nie ma wcale, albo jest ich po prostu
bardzo mało. Kolor niebieski ma funkcję wyłącznie informacyjną.

i. Statystyki tekstu
Aby zacząć analizować tekst, wystarczy, abyś wkleił przygotowaną treść z Twojego
ulubionego edytora tekstu wprost w formularz narzędzia.
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Uwaga!
Maksymalny tekst, jaki możemy dla Ciebie sprawdzić to 250 000 znaków (ze spacjami). To
w zależności od użytego formatowania około 120 stron tekstu w Wordzie, w formacie A4 lub
średniej wielkości książka.

Do oszacowania poziomu trudności tekstu używamy następujących algorytmów:



https://en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_readability_tests
LexicalDensity – to algorytm, który uwzględnia stosunek unikalnych słów w tekście do
wszystkich słów oraz stosunek słów znaczących (rzeczowniki, przymiotniki, większość
czasowników i większość przysłówków) do nieznaczących (zaimki, przyimki, spójniki,
czasowniki pomocnicze – być, mieć, niektóre przysłówki, określniki i wykrzykniki).
Zazwyczaj im bardziej akademicki i ekspercki tekst, tym więcej ma unikalnych
słówi słów znaczących, teksty niespecjalistyczne mają te stosunki niższe, a najniższe
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występują w słowie mówionym.
Aby sprawdzić, jak trudny jest analizowany przez nas tekst badamy go za pomocą różnych
algorytmów do oceny stopnia złożoności tekstu. Sprowadzamy je następnie do wspólnej
podstawy, aby wyliczyć, ile średnio lat edukacji jest potrzebne, aby bez przeszkód zrozumieć
cały przesłany przez Ciebie tekst.
Więcej o poszczególnych algorytmach znajdziesz na (źródła w języku angielskim):







SMOG index: https://en.wikipedia.org/wiki/SMOG
Automated readability index:
https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_readability_index
Coleman-Liau index: https://en.wikipedia.org/wiki/Coleman%E2%80%93Liau_index
Dale-Chall readability:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dale%E2%80%93Chall_readability_formula
Flesh-Kincaid grade level:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flesch%E2%80%93Kincaid_readability_tests
Gunning-Fog score: https://en.wikipedia.org/wiki/Gunning_fog_index
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Podstawowe statystyki. W języku polskim za wyrazy długie uznaje się te mające 4 lub więcej
sylab.
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Sprawdzamy także najczęściej występujące słowa jednowyrazowe, dwuwyrazowe oraz
trzywyrazowe i sprawdzamy ich podstawowe statystyki, takie jak liczba wyszukiwań, CPC
i Trendy.
Ogólnie, jeśli w przesłanym przez Ciebie tekście wyznaczone zostaną wyrazy, które nie
opisują dobrze tekstu warto pomyśleć o jego przebudowie i uwzględnieniu większej liczby
słów znaczących powiązanych z opisywanym tematem.
Uwaga!
Narzędzia treści znajdują się aktualnie w wersji beta i pracujemy nad wyeliminowaniem
wszystkich błędów.

d.

Pozostałe narzędzia

Uwaga!
Narzędzia wymienione w tej sekcji dostępne są od pakietu Business.

i. Narzędzia technologii
Za pomocą tego narzędzia możesz zidentyfikować jakich technologii używa dana strona, a co
za tym idzie odkryć jakie rozwiązania odnośnie budowy witryn są teraz najbardziej popularne.
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Informacje z SEMSTORM pomogą Ci znaleźć nowych klientów lub partnerów biznesowych.
W przypadku gdy jesteś w trakcie rozwijania firmy dostarczającej np. rozwiązania dla sklepów
e – commerce ,za pomocą narzędzia technologii możesz wyznaczyć spis sklepów
internetowych czyli uzyskać listę potencjalnych kontrahentów dla Twojego biznesu.

ii. Parametry domen

Wystarczy, że podasz nam nazwy domen (każdy adres w osobnej linii), oraz wybierzesz czy
interesują Cię dane płatne czy naturalne, a pokażemy Ci podstawowe parametry domen.
Uwaga!
Jednocześnie możesz porównać maksymalnie 100 domen.
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Wskazówka:
Jeśli interesuje Cię niewielka liczba stron do porównania na raz (do 5) wykorzystaj Analizę
stron i dodaj jedną stronę główną i 4 konkurentów. Na panelu informacyjnym podajemy
więcej
danych
niż
w narzędziu
Parametry
domen

SEMSTORM – podręcznik użytkownika

83

Profil
Edycja

e.

Zmienisz tutaj wszystkie główne ustawienia swojego konta, takie jak:







Imię
Adres e-mail
Hasło
Zdjęcie profilowe
Język i strefę czasową (w rozsuwanym elemencie „Dodatkowe ustawienia”)
Domyślny kupon rabatowy (w rozsuwanym elemencie „Ustawienia zamówień”).

Rozliczenia

f.

W tej sekcji będziesz mógł:



g.

Pobrać faktury za swoje zamówienia,
Zarządzać cyklicznymi subskrypcjami,
Zarządzać kartami kredytowymi.

Firma
i. Zapisane adresy

Możesz tu zmienić adresy rozliczeniowe.

ii. Whitelabel
Tutaj wgrasz własne logo i zmienisz wygląd panelu.

Profil

Panel SEMSTORM jest zbudowany za pomocą Bootstrapa w wersji 3.3.7. Pamiętaj jednak, że
nie będziemy w stanie pomóc, gdy w wyniku wgranego przez Ciebie pliku css jakaś część
systemu „rozjedzie się”, będzie nieczytelna lub niewidoczna. Plik możesz w każdym
momencie usunąć, ale nadawanie własnych stylów panelowi SEMSTORM wymaga
przynajmniej podstawowej znajomości HTML i CSS.
Dzięki opcji Whitelabel możesz zmienić kolorystykę, czcionki, układ elementów, ukryć zbędne
opcje i dostosować panel do wyglądu Twojej witryny firmowej. Plik bazowy możesz ściągnąć
stąd: https://app.semstorm.com/sites/all/themes/semstorm/css/whitelabel.css.
Uwaga!
Opcja Whitelabel dostępna jest od pakietu Business.

iii. Użytkownicy
Możesz dodać konta swoich współpracowników.
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Profil

Uwaga!
Po dodaniu konta pamiętaj, aby ustawić odpowiednie uprawnienia. Twoi użytkownicy
korzystają z limitów Twojego konta, domyślnie więc wszystkie uprawnienia są wyłączone.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoi współpracownicy mogą widzieć dokładnie te elementy
systemu, które przydadzą się im w codziennej pracy.
Zobaczysz także logi aktywności użytkowników.
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Profil

Uwaga!
Dodawanie powiązanych kont dostępne jest dla pakietów Premium i Business.

h.

Eksporty

Znajdziesz tu wszystkie wygenerowane przez Ciebie eksporty nie starsze niż 30 dni.
i.

Integracje

W tym miejscu możesz włączyć integracje z zewnętrznymi systemami, takimi jak Google
Analytics, Facebook czy Google Search Console.

Uwaga!
Połączenie to tylko pierwszy krok. Żeby zobaczyć odpowiednie dane musisz w zarządzaniu
kampaniami także przejść do zakładki integracje i wybrać odpowiedni widok, fan page lub
stronę. Zobacz, jak to zrobić.

j.

Powiadomienia

Na tej stronie możesz wyłączyć mailowe powiadomienia, które przychodzą do Ciebie po
każdym wygenerowanym eksporcie. W przyszłości będą się także pojawiać inne ustawienia,
m.in. dotyczące alertów automatycznych.
k.

Program partnerski

Na tej stronie możesz pobrać swój link afiliacyjny. Sprawdzisz tutaj także ile przychodu
wygenerowały Ci działania afiliacyjne (otrzymujesz prowizję za każdego użytkownika
pozyskanego za pomocą linku afiliacyjnego, od każdej dokonanej przez niego płatności).
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Profil

Wypłacić prowizję możesz, gdy przekroczy ona 100 zł. Jeśli prowadzisz działalność
gospodarczą wystarczy że wystawisz nam fakturę, na której jako kwota netto pojawi się
sumaryczna wartość zgromadzonych przez Ciebie środków. W przypadku, gdy jesteś osobą
fizyczną wystaw nam rachunek, natomiast kwota zgromadzona w panelu w takim przypadku
to kwota brutto.
Uwaga!
Pamiętaj, że zgromadzone przez Ciebie środki nie mają terminu ważności i nie przedawniają
się.
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5. Słowniczek
a.

Zmiana pozycji (lub Zm. pozycji)

Zmiana liczona od poprzedniego okresu, w którym sprawdzaliśmy to słowo.
W Monitoringu to zmiana z wczoraj. W Analizie Stron – zmiana w stosunku do poprzedniego
miesiąca.
b.

Wyszukiwania

Średnio tyle razy internauci wpisują do wyszukiwarki dane słowo kluczowe. Zaprezentowane
informacje pochodzą z polskich wyników wyszukiwania.
c.

CPC

Średnia stawka za kliknięcie w reklamę. Może różnić się od Twoich danych rzeczywistych,
gdyż bierze pod uwagę również reklamy Twoich konkurentów, a także inne czynniki (np.
jakość reklam i stron docelowych), które wpływają na ostateczną kwotę, jaką widzisz w panelu
Google Ads.
d.

Rodzaje wyników

Zdarza się, że prócz wyników naturalnych na stronie wyszukiwania występują także
dodatkowe elementy, podobnie jak na załączonym obrazku.

Słowniczek

Co między innymi możesz znaleźć w wynikach wyszukiwania?


















Reklamy Google Ads
Reklamy produktów
Grafy wiedzy
Mapy
Karuzele
Obrazki
Wyniki lokalne
Newsy
Gwiazdki przy wynikach
Sitelinki
Materiały video
Bezpośrednie odpowiedzi na pytania (ang. Direct Answers)
Informacje o hotelach
Informacje o lotach
Informacje o pogodzie
Informacje o firmach
Tabele podsumowujące

Takie dane prezentujemy także w raportach. Możesz je zobaczyć w kolumnie „Rodzaje
wyników” w tabelach.
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Słowniczek

Wskazówka:
Wystarczy, że najedziesz na ikonę, a podpowiemy o jaki typ chodzi.

Możesz także po nich filtrować.

Snippet

e.

Dotyczy reklamy Google Ads i pokazuje, jak wygląda w wynikach wyszukiwania.

Region reklamy

f.

W tym miejscu, na stronie wyników wyszukiwania, znaleźliśmy Twoją reklamę.

Wspólne słowa

g.

Na tyle słów kluczowych występujesz wspólnie Ty i Twój konkurent. Pod uwagę bierzemy 5
pierwszych stron w wynikach wyszukiwania.

Ruch

h.

Ruch określa potencjał słowa i służy do porównania z konkurencją. Przy wyliczeniu
uwzględniamy:




ogólne wyszukiwania i trendowość słów,
pozycję słowa,
charakterystykę wyników wyświetlanych dla danego słowa (np. słowa brandowe będą
miały większy ruch na pierwszej pozycji i mniejszy na dalszych w porównaniu do
„zwykłych” słów).

Widoczność SEO

i.

Widoczność jest pojęciem szerszym niż ruch. Odzwierciedla tylko to, dla jak szerokiej
"publiczności" widoczna jest dana strona. W jej wyliczeniu uwzględniamy:



pozycję słowa (dla bardzo często wyszukiwanych słów możemy przydzielić niewielką
widoczność nawet dla pozycji poza pierwszą stroną),
ogólną liczbę wyszukiwań.
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Słowniczek

Brak danych

j.

Niestety nie znaleźliśmy żadnych słów kluczowych/konkurentów/reklam dla Twojej witryny.
Niektóre z możliwych przyczyn:





k.

popełniłeś literówkę w nazwie Twojej strony lub strony konkurenta,
Twoja strona jest nowa i potrzebuje czasu, aby się pojawić na wyszukiwane przez
internautów słowa kluczowe,
niedawno zmieniłeś adres swojej strony internetowej,
Twoja strona została przez Google ukarana za działania niezgodne z ich
wskazówkami,
założyłeś wykluczające się filtry, np. jednocześnie wyszukiwania równe 10 i 20.

Konkurencyjność (lub Konk.)

Tyle stron jest widocznych w wyszukiwarce po wpisaniu analizowanej przez Ciebie frazy.
l.

Płatna konkurencyjność

Współczynnik określający jak bardzo konkurencyjne jest dane słowo kluczowe w płatnych
kampaniach PPC.
m.

Budżet

Wskaźnik pozwalający na porównanie Twojej strony ze stroną konkurenta. Wartość jest
szacowana i może znacznie różnić się od wartości realnej.
n.

Trendy

Rozłożenie popularności słowa kluczowego w czasie (na podstawie wyszukiwań internautów).
Trendy w SEMSTORM prezentowane są inaczej niż w narzędziu propozycji słów kluczowych
Google Ads. Pierwszy słupek oznacza styczeń, ostatni – grudzień. Trendy opierają się na
danych historycznych.

Styczeń

Grudzień
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Najczęściej zadawane pytania

o.

Kiedy aktualizowane są dane w analizie domen?

Około 5% wszystkich słów kluczowych aktualizujemy codziennie. Dzięki temu na bieżąco
możesz obserwować zmiany na wykresach. Takie słowa aktualizujemy także w danych
tabelarycznych.
Pozycje pozostałych słów aktualizowane są natomiast raz w miesiącu. Innymi słowy
prezentujemy dane nie starsze niż 31 dni.
p.

Czemu w wynikach wyszukiwania widzę inną pozycję niż
w waszym systemie?

Przyczyn może być kilka, niezbędne będzie krótkie wprowadzenie techniczne.
Wszystkie słowa kluczowe w monitoringu i w analizie domen sprawdzamy:




przy pomocy najpopularniejszych na rynku przeglądarek,
za pomocą polskich IP,
na użytkowniku niezalogowanym z wyczyszczoną historią przeglądania.

Jeśli więc swoje pozycje sprawdzasz np. jako użytkownik zalogowany Google spersonalizuje
dla Ciebie wyniki wyszukiwania, uwzględniając Twoje preferencje i dane historyczne.
Możemy także otrzymywać dane z różnych Data Center.
Dodatkowo w Analizie Stron słowa sprawdzane są dla lokalizacji „Polska”. Jeśli samodzielnie
sprawdzasz pozycje możesz na dole wyników wyszukiwania znaleźć informację dla jakiej
lokalizacji Ty otrzymujesz swoje wyniki:

Wskazówka:
W monitoringu dziennym możesz ustawić lokalizację dla grupy słów kluczowych,
z dokładnością do ulicy.

Jeśli mimo tego pozycje nadal się nie zgadzają, przyczyną mogą być:

Najczęściej zadawane pytania







wprowadzenie algorytmów ustalających wyniki wyszukiwania w czasie rzeczywistym
(więcej możesz przeczytać tu: http://www.lexy.com.pl/blog/23-wrzesnia-dniemwprowadzenia-pingwina-real-time.html),
naturalna rotacja wyników wyszukiwania, występująca często na pozycjach poza
TOP 3,
analizowanie wyników po 10, nie po 50,
w przypadku reklam Google Ads bardzo duża rotacja występująca w ciągu dnia,
wynikająca z systemu aukcyjnego, na którym opiera się Google Ads.

Dodałem kampanię/nowe słowa. Kiedy będą widoczne
wyniki?

q.

Wyniki aktualizują się w przeciągu kilku godzin. Jeśli jednak dodasz wiele słów chwilę przed
północą ich pozycje zobaczysz dopiero następnego dnia.
W przypadku, gdy dodałeś rano słowa i po wielu godzinach nie widzisz jeszcze żadnego
wyniku upewnij się, czy wybrany zakres dat uwzględnia dzisiejszy dzień (domyślnie
pokazujemy zakres taki jak w Google Analytics – ostatnich czternaście dni bez dnia
dzisiejszego).

Jakie metody rozliczeń akceptujecie?

r.

Akceptujemy płatności przez systemy:




PayU – przelew bankowy lub płatności kartami debetowymi i kredytowymi,
PayPal – standardowa płatność PayPalem,
Bezpośrednie płatności kartami kredytowymi i debetowymi.

W szczególnych przypadkach i dla pakietów na minimum 6 miesięcy dopuszczamy
wystawienie proformy i płatność standardowym przelewem na nasze konto bankowe. Dostęp
do systemu jest aktywowany w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie i z takim
dniem wystawiamy fakturę VAT.
s.

Dlaczego jak klikam w eksport nic się nie dzieje?

Eksporty nie odbywają się w czasie rzeczywistym. O tym, że eksport jest gotowy
poinformujemy Cię za pomocą powiadomienia w aplikacji, a także (o ile nie wyłączyłeś tej
opcji) mailowo. Eksporty znajdziesz w swoim profilu.
Średni czas generowania eksportu to kilka minut.
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Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę wyłączyć powiadomienia przychodzące na maila?

t.

Wystarczy, że przejdziesz do swojego profilu i wejdziesz w opcję „Powiadomienia”.

Co to jest widoczność SEO i ruch?

u.

Widoczność jest pojęciem szerszym niż ruch. Odzwierciedla tylko to, dla jak szerokiej
"publiczności" widoczna jest dana strona. W jej wyliczeniu uwzględniamy:



pozycję słowa (dla bardzo często wyszukiwanych słów możemy przydzielić niewielką
widoczność nawet dla pozycji poza pierwszą stroną),
ogólną liczbę wyszukiwań.

Ruch natomiast określa potencjał słowa i służy do porównania z konkurencją. Przy wyliczeniu
uwzględniamy:




ogólne wyszukiwania i trendowość słów,
pozycję słowa,
charakterystykę wyników wyświetlanych dla danego słowa (np. słowa brandowe będą
miały większy ruch na pierwszej pozycji i mniejszy na dalszych w porównaniu do
„zwykłych” słów).

Czy dostępne są inne języki, poza polskim?

v.

Aktualnie inne języki dostępne są w następujących narzędziach:






Monitoring
Suggester
Powiązane słowa kluczowe
Słownik
Analiza tekstu

Aktualnie pracujemy nad tym, aby inne języki dodać do pozostałych narzędzi.
w.

Dlaczego ruch w SEMSTORM jest inny od tego, który widzę
w Analytics?

Ruch w SEMSTORM to wewnętrzny wskaźnik porównawczy, który łączy w sobie pozycję
słowa z jego wyszukiwaniami (wolumenem i trendowością, a także uwzględnieniem czy fraza
jest brandowa itd.).Dzięki temu możesz porównać wolumeny dla swojej strony i Twoich
konkurentów.
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Najczęściej zadawane pytania

Ruch w Google Analytics natomiast to wartości rzeczywiste (lub w niektórych przypadkach
próbkowane), bazujące na odwiedzinach Twojej strony.
Nie należy porównywać ze sobą tych wskaźników, mimo podobnej nazwy.

Jak wypłacić kwotę, którą zgromadziłem w afiliacji?

x.

Prowizję można wypłacić w dowolnej chwili po osiągnięciu progu
100 zł.



Wystawiając fakturę VAT w przypadku spółki lub działalności gospodarczej na kwotę
netto.
Wystawiając rachunek w pozostałych przypadkach na kwotę brutto.

Więcej możesz znaleźć w naszym regulaminie, w dziale VI (https://app.semstorm.com/legal).
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