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Krok za krokem při analýze webových stránek 

Analýza webových stránek pomůže uživatelům seznámit se s tím, jak jsou jejich průmyslové služby propagovány na jejich 
internetových stránkách. Kromě toho mohou uživatelé porovnat své výsledky s výsledky svých konkurentů. Tímto způsobem by měl 
tento nástroj pomoci při rozhodování o vývozu služeb a prokázat potenciální možnosti příjmů na cílových trzích (Rakousko, Česká 
republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Spojené království a Spojené státy). 

 

Vstupte do nástroje “Radar” 
Do radaru můžete vstoupit buď kliknutím na rozbalovací nabídku „tools“ a kliknutím na „Radar“ nebo pomocí modrého tlačítka “GO 
TO RADAR”.  
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Jak na analýzu webových stránek Vaší konkurence 

 

 

 

Klikněte na modré tlačítko “analýza webových stránek”. 

1. Zde zadáte URL adresu vaší společnosti a potvrdíte tlačítkem “Enter” na Vaší klávesnici. 

2. Zde zadáte jednu nebo více URL adresu společností, které byste chtěli analyzovat v radaru a porovnat s výsledky vaší 
společnosti. Vždy je nutné potvrdit tlačítkem „Enter“ na Vaší klávesnici. 

3. Klikněte na “odeslat” a spusťte analýzu.  
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Prezentace výsledků/analýza 
Po dokončení analýzy webová stránka rekapituluje vaše vyhledávací údaje na pravé straně a výsledek vyhledávacího dotazu je uveden 
níže. Můžete se rozhodnout zahrnout/vyloučit různé společnosti nebo průměr kliknutím na jména. Máte také možnost zobrazit 
výsledky v číslech, obnovit analýzu nebo exportovat výsledky. Ve spodní části můžete zvolit možnost zobrazení výsledků podle 
kategorií služeb kliknutím na příslušné tlačítko.  

Radar zkoumá a ukazuje, které průmyslové služby jsou na těchto stránkách zmíněny.  

Výsledek zobrazuje pravděpodobnost, s jakou budou průmyslové služby propagovány na webových stránkách společnosti. Výsledek 
předpokládá, že díky propagaci služeb na webových stránkách společnost tyto služby také nabízí. 

  

 

 

Interpretace výsledků/ukázané průmyslové služby: 
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Sloupce uvedené v diagramu označují, jak je pravděpodobné, že konkrétní služba je uvedena na webových stránkách analyzované 
společnosti. Pokud je hodnota více než 50% lze předpokládat, že je daná služba prezentována na webové stránce. Pokud je hodnota 
méně než 50 % znamená to, že služba není na webové stránce prezentována. 

Co to znamená? 

1) Radar analyzuje pouze obsah, který je zobrazen na webových stránkách společností. Proto, pokud společnost nabízí 
služby, ale neuvádí je na svých internetových stránkách, radar je nemůže najít. Realita se tedy může lišit od webové 
přítomnosti. 

2) I vy můžete zlepšit svoji webovou prezentaci: 

Pomocí Radaru můžete zkontrolovat své vlastní služby propagace. Pokud Radar ukazuje hodnotu služby méně než 50 %, je 
velmi pravděpodobné, že někdo (např. vaši zákazníci) tyto služby nenajde.  

3) Pochopení služeb nabízených na trhu:  

Díky tomu, že můžete zadat více URL adres do vyhledávání, radar vám ukáže také služby zobrazené těmito společnostmi 
(jedná se např. o konkurenty na cílovém trhu) na jejich webových stránkách. Získáte tak lepší představu o tom, zda jsou na 
tomto trhu konkrétní služby nabízeny. Pro některé společnosti to může znamenat, že trh je pro tyto služby „připraven“. Pro 
ostatní to může znamenat, že na tomto trhu nemohou mít výhodu prvního subjektu, a proto již tyto služby nejsou zajímavé. 
Záleží tedy na vaší individuální strategii. Na druhé straně by absence určitých služeb mohla znamenat, že po dané službě 
není ve vybraném odvětví / oblasti dostatečná poptávka. 

4) Pochopení vašich konkurentů:  

Radar může provést analýzu jednotlivých konkurentů. Zadáním URL webové stránky vašich konkurentů Radar zobrazuje 
jejich webovou propagaci. Tato webová prezentace obvykle představuje to, na co se konkurenti strategicky zaměřují. Pokud 
používáte Radar v intervalech, můžete sledovat možné změny svých konkurentů v jejich servisním podnikání. 

5) Profesionalita webu partnerů:  

Mnoho společností spolupracuje s místními třetími stranami (distribučními/služebními partnery) na zahraničních trzích. Tito 
partneři jsou blíže zákazníkům, mluví místním jazykem atd. Vstupem na webové stránky (URL) distribučních/služebních 
partnerů vám Radar ukáže, které služby nabízejí. Opět, pokud chce společnost prodávat služby, obvykle je propaguje na 
svých webových stránkách. Chybějící služby naznačují, že (možný) distribuční/služební partner se buď nezaměřuje na 
konkrétní služby.   
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Kategorie služeb 

Následující oddíl poskytuje přehled o zobrazených kategoriích služeb. 

 
o 1: předprodejní služby 

  11: ukázky výrobků 
  12:  semináře pro zákazníky 

o 2: služby podpory produktů 

  21: záruka 
  22: technické školení uživatelů 
  23: zákaznické poradenství a podpora telefonicky 
  24: testování, zkušební soupravy, zabezpečování jakosti 

o 3: servis životního cyklu výrobku 

  31: instalace a montáž 
  32: opravárenská služba 
  33: náhradní díly 
  34: údržba 
  35: dovybavení/modernizace/modernizace 

o 4: Služby v oblasti výzkumu a vývoje 

  41: výzkumná služba 
  42: návrh a vývoj prototypů 
  43: studie proveditelnosti 

o 5: provozní služby 

  51: řízení projektů 
  52: servis pro obsluhu produktu pro zákazníka 
  53: servis pro provoz procesů zákazníka 

o 6: finanční služby 

  61: Platba za použití 
  62: Platba ve splátkách 
  63: Leasing 
  64: Systém pronájmu 
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Následující tabulka popisuje méně známé kategorie služeb (1; 4; 5 a 6) podrobněji. 

 

KÓD KATEGORIE SLUŽEB POPIS 

11 Ukázka služeb Tato kategorie se vztahuje na ukázky produktu, a to buď u zákazníků, u výrobců nebo na 
některých výstavách, veletrzích nebo jiných akcích. 

12 Semináře pro 
zákazníky 

Jedná se o semináře pro zákazníka před prodejem produktu. Tato kategorie nezahrnuje 
školení po prodeji pro např. obsluhu stroje. Tyto semináře jsou zaměřeny na manažery 
nebo lidi v nákupním oddělení. 

41 Výzkumná služba Jedná se o výzkum jako službu. Nezahrnuje obecný výzkum provedený společností, 
pouze výzkum, který se provádí výslovně pro zákazníka. 

43 Studie 
proveditelnosti 

Tato kategorie se zaměřuje na služby, které kontrolují, zda daný produkt nebo služba 
funguje správně a může být integrována do procesu zákazníka, např. simulace. 

51 Projektový 
management 

Jedná se o služby, které se zabývají řízením konkrétních projektů pro zákazníka, např. 
modernizace montážní linky je realizována nejen prodávajícím, ale organizaci celého 
projektu provádí i prodávající. 

52 
Servis pro obsluhu 
produktu pro 
zákazníka 

Tato kategorie se vztahuje na službu, kdy prodávající neprodává výrobek (např. stroj), 
ale provozuje ji se svými vlastními zaměstnanci na místě zákazníků. 

53 Servis pro provoz 
procesů zákazníka 

Tato kategorie se vztahuje na službu, kdy prodávající neprodává výrobek (např. stroj), 
ale část zákazníků zpracovává s vlastními zaměstnanci (obvykle včetně některých strojů 
prodávajícího). 

61 Platba za použití V tomto případě zákazník neplatí za produkt, ale za výstup, který produkt generuje. 

62 Platba ve splátkách V tomto případě zákazník neplatí celou částku najednou, ale platí ji v menších částech. 

63 Leasing Prodávající dočasně pronajímá své výrobky zákazníkovi do doby splacení. 

64 Systém pronájmu Prodávající pronajímá své produkty, místo aby je prodával. 
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