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Aby zintegrować system 
FreshMail z Google Analytics, 
potrzebujesz:

1. Aktywnego konta we FreshMailu. Jeśli 
jeszcze nie masz swojego, możesz je 
założyć tutaj. 

2. Konta Google, dzięki któremu uzyskasz 
dostęp do usługi Google Analytics.

+
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https://app.freshmail.com/pl/auth/login?&_ga=1.96320404.967401817.1432279210#register-tab
https://accounts.google.com/signup


Krok 1
Aby rozpocząć integrację zaloguj się na swoje konto w 
Google Analytics danymi do usług Google i przejdź do 
Kroku 2 poniższej instrukcji.  

Jeżeli nie posiadasz konta Google Analytics, 
skonfiguruj nowe konto zgodnie z poniższymi 
wskazówkami. 

Po wejściu na stronę 
marketingplatform.google.com/about/analytics/ 
wybierz przycisk Start for free w prawym górnym rogu 
ekranu, po czym zaloguj się danymi konta Google i 
wybierz pole Rejestracja, po prawej stronie. 

Następnie wypełnij formularz konfiguracyjny danymi 
dotyczącymi Twojej strony.  

Wybierz: 

• nazwę dla swojego konta, 

• nazwę Twojej witryny internetowej i podaj jej adres 
www, 

• branżę, w jakiej pracujesz i kraj, w którym prowadzisz 
działalność.
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https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://www.google.com/analytics/


Przykład wypełnionego formularza: Przewiń stronę w dół i kliknij przycisk Pobierz 
identyfikator ś ledzenia. Zostaniesz wówczas 
poproszony o Akceptację warunków korzystania z 
Usługi Google Analytics. Wybierz u góry kraj Polska 
oraz zaznacz, że akceptujesz Zasady przetwarzania 
danych zgodnie z wymogami RODO.

Krok 1
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Przejdź niżej i zaznacz, że akceptujesz warunki 
współpracy w zakresie ochrony danych. Następnie 
na dole po lewej stronie kliknij Akceptuję.

Zapisz w notatniku wyświetlony Identyfikator 
śledzenia. Będziesz go potrzebować w Kroku 7. Gdy 
zapiszesz Identyfikator śledzenia, przejdź do 
następnego kroku. 

W kroku 7, przy wyborze opcji B, należy zwrócić uwagę na to, czy na 
stronie mamy kod Universal Analytics czy Gtag.

Krok 1
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Na stronie głównej w panelu Google Analytics 
wybierz zakładkę Administracja, następnie w 
środkowej kolumnie (Usługa) kliknij Niestandardowe 
Definicje, a po rozwinięciu się listy - Wymiary 
Niestandardowe. 

W nowym oknie naciśnij czerwony przycisk Nowy 
wymiar niestandardowy. 

Może się zdarzyć, iż nie będziesz widział przycisku 
Nowy wymiar Niestandardowy. 

Może to wynikać z faktu, iż nie posiadasz pełnych 
uprawnień do danego konta Google Analytics. Dzieje 
się tak w sytuacji, w której nie skonfigurowałeś od 
początku nowego konta, tylko inna osoba dała Ci do 
niego dostępy, np. gdy macie w firmie jedno wspólne 
konto do analizy ruchu na stronie. 

Aby móc przejść ten krok integracji, będziesz 
potrzebować uprawnień Administratora konta.

Krok 2
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W kolejnym kroku wybierz opcję: Gotowe.Parametry, które powinieneś ustawić, to: dowolna i 
łatwa do zapamiętania nazwa nowego wymiaru, 
który tworzysz oraz zakres: użytkownik. Gdy 
uzupełnisz dane, wybierz przycisk Utwórz.

Krok 2
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Utworzony przez Ciebie nowy wymiar  będzie miał nadany konkretny indeks w tabeli, którą zobaczysz na zdjęciu 
poniżej. Indeks ten zależy od tego, czy tworzyłeś wymiary niestandardowe już wcześniej. W poniższym przypadku 
utworzony wymiar FreshMail1 ma w tabeli indeks 1. 

Zapisz tę informację, ponieważ będzie Ci potrzebna w kroku 7. 

Możesz również zdefiniować więcej wymiarów, wszystkie będą dostępne w aplikacji FreshMail i będziesz je mógł 
wykorzystać przy tworzeniu integracji. 

Krok 2

8



Krok 3

Kolejnym krokiem jest w łączenie ś ledzenia 
użytkownika UserID w Google Analytics. 

Przejdź ponownie do karty Administracja, ze 
środkowego menu (Usługa) wybierz Informacje o 
śledzeniu, a  później UserID.

W pierwszym kroku zaakceptuj zasady korzystania z 
funkcji User-ID i kliknij Dalsze kroki.
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W punkcie drugim, przy sekcji Ujednolicenie sesji, 
pozostaw tę opcję włączoną. 

Następnie wybierz przycisk Dalsze kroki, a w 
kolejnym kroku kliknij Utwórz. 

Pojawi się okno tworzenia nowego widoku danych. 
Nazwa widoku powinna komunikować zliczanie na 
nim ruchu z integracji.  

Należy wybrać swoją strefę czasową oraz włączyć 
pokazywanie raportów User-ID. Na koniec kliknij 
Utwórz widok.

Krok 3
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Wszystkie dane, które będą zbierane na temat 
aktywności użytkowników na Twojej stronie dzięki 
integracji FreshMaila z Google Analytics, będą 
wyświetlane właśnie w tym widoku. W poniższym 
przypadku będzie to Widok User-ID. 

Również w nim powinieneś ustalić cele Google 
Analytics, dzięki którym informacja o działaniu 
odbiorców na stronie będzie przekazywane do 
systemu FreshMail.  

O tym, jak tworzyć i edytować nowe cele, możesz 
przeczytać w dedykowanym poradniku Google 
Analytics. 

Ustaloną nazwę widoku znajdziesz też później na 
liście rozwijanej w końcowym etapie integracji już w 
systemie FreshMail.

Krok 3

Krok 4

Kolejny etap konfiguracji to przygotowanie konta 
deweloperskiego Google. Przejdź pod adres:  
console.developers.google.com i wykonaj poniższe 
kroki. Możesz zostać poproszony o zalogowanie się 
danymi do konta Google, którego użyłeś do 
konfiguracji Google Analytics, usługa automatycznie 
rozpozna Cię jako użytkownika. 
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https://support.google.com/analytics/answer/1032415?hl=pl
https://console.developers.google.com/


Jeżeli otwierasz tę platformę po raz pierwszy, musisz 
zaakceptować warunki korzystania z usługi. 
Następnie w lewym górnym rogu kliknij Wybierz 
projekt.

W oknie, które się pojawi, kliknij Nowy Projekt, w 
prawym górnym rogu. 

Po czym nadaj własną nazwę projektowi, wybierz 
lokalizację i kliknij Utwórz. Tworzenie projektu może 
chwilę potrwać.
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Gdy utworzysz nowy projekt, po lewej stronie 
wybierz opcję Dane logowania, a następnie kliknij 
Utwórz dane logowania i wybierz opcję ID klienta 
OAuth . Następnie po prawej stronie wybierz 
Skonfiguruj ekran akceptacji. 

Krok 4
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W tym miejscu konfigurujesz okno autoryzacji do 
usługi Google, o którym będzie mowa w Kroku 6. 
Dlatego nazwa, którą wpiszesz w polu Nazwa usługi 
widoczna dla użytkowników, w tym wypadku 
Integracja freshmail, wyświetli się także w oknie 
autoryzacji do usługi Google. Po wpisaniu nazwy 
kliknij Zapisz.



Kolejne okno wypełnij zgodnie z poniższymi 
wytycznymi: 
 
1. Wybierz podpunkt Aplikacja internetowa.  
 
2. W polu Nazwa wpisz dowolną nazwę lub 
pozostaw standardową Klient sieci Web 1. 
 
3. W polu Autoryzowane źródła JavaScript wpisz: 
https://app.freshmail.com  
 
4. W polu Autoryzowane identyfikatory URI 
przekierowania wpisz: 
 
n a j p i e r w : h t t p s : //a p p . f r e s h m a i l . c o m /p l /
marketingautomation/googlecallback 
 
a w kolejnym polu, które się pojawi: 
https://app.freshmail.com/en/marketingautomation/
googlecallback 
 
Po czym naciśnij przycisk Utwórz.

Krok 4
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https://app.freshmail.com


Gdy to zrobisz, wyświetli się poniższe okno, które 
zawiera bardzo ważne informacje. 

Zapisz do notatnika te dane, które się w nim 
wyświetlą: Twój identyfikator klienta oraz Twój tajny 
klucz klienta. Będą Ci one potrzebne w Kroku 6 
integracji z FreshMailem. 

Po zapisaniu danych kliknij przycisk OK.

Krok 4

Pozostań w usłudze Google API. U góry strony w 
wyszukiwarce znajdź Analytics API i je otwórz. 

W kolejnym oknie wybierz niebieski przycisk Włącz. 
Po tym kroku konfiguracja Google API została 
zakończona.

Krok 5
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Zaloguj się do aplikacji FreshMail. Przejdź do 
ustawień użytkownika po prawej stronie i wybierz 
pozycję Wtyczki i API, a następnie Integracje. Gdy 
będziesz przeprowadzać swoją pierwszą integrację 
w systemie FreshMail, w sekcji Polecane wtyczki 
wybierz pozycję Marketing Automation i kliknij 
przycisk Połącz.

Pojawi się wtedy nowe okno, w którym należy 
wpisać kody: Twój identyfikator klienta oraz Twój 
tajny klucz klienta. Są to dane wygenerowane po 
zakończeniu konfiguracji w Google Console w 
końcowej części kroku 4.
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Kolejno zostaniesz przekierowany na stronę 
autoryzacyjną Google OAuth. Podczas przekierowania 
może pojawić się ekran autoryzacyjny (wyboru konta 
Google)  w takiej sytuacji zawsze należy wybrać konto, 
na którym wcześniej pracowałeś. W tym punkcie 
wyświetla się nazwa, którą ustalałeś w kroku 4 
integracji. Dlatego wartość, którą wpisałeś w polu 
Nazwa usługi, w tym wypadku Integracja freshmail, 
pojawia się także tutaj  w oknie autoryzacji do usługi 
Google. 

Po autoryzacji Google, automatycznie wrócisz do 
aplikacji FreshMail, gdzie będziesz mógł nadać nową 
nazwę integracji. Będzie się ona także pojawiała, np. 
gdy będziesz ustawiał autoresponder realizacja celu, 
w polu Integracje z GA.

W polu Profil GA wybierz widok Google Analytics, 
który wcześniej ustaliłeś. W tym przypadku Widok 
User-ID. W polu Wymiar wybierz nazwę nowego 
wymiaru niestandardowego, który utworzyłeś, w 
tym wypadku FreshMail1. Wybierz listę odbiorców, 
których zachowania na stronie chcesz śledzić i kliknij 
Uruchom integrację. Gdy później zobaczysz swoją 
nowo utworzoną integrację na liście integracji, 
możesz zamknąć widok zielonym krzyżykiem w 
prawym górnym rogu. 

Krok 6
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Krok 7

Na tym etapie integracji możesz wybrać czy chcesz 
połączyć FreshMaila z Google Analytics, czy jednak 
wolisz korzystać z Google Tag Managera. Jeśli chcesz 
kontynuować integrację z Google Analytics, przejdź 
do punktu Opcja B. By kontynuować integrację z 
Google Tag Managerem wykonaj poniższą część 
instrukcji. 

Opcja A – Integracja z Google Tag 
Managerem 

Jeśli nie masz jeszcze konta na Google Tag 
Managerze, możesz założyć darmowe konto pod tym 
linkiem po zalogowaniu się swoimi danymi. Następnie 
wpisz nazwę dla swojego konta, wybierz kraj i kliknij 
Dalej.
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https://www.google.com/analytics/tag-manager/
https://tagmanager.google.com/?hl=pl#/admin/accounts/create


W drugim kroku zakładania konta podaj nazwę 
f o l d e r u ( ko n te n e ra ) , w k tó r y m będ z i e s z 
przechowywać swoje dane i wybierz opcję Witryna 
internetowa, po czym kliknij Utwórz. 

Pojawi się okno do akceptacji warunków korzystania 
z Google Tag Managera.  

Należy na dole zaakceptować przetwarzanie danych 
zgodnie z rozporządzeniem RODO, a następnie w 
prawym górnym rogu kliknąć Tak.

Krok 7
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By zintegrować Google Tag Managera ze swoją 
stroną trzeba dodać jego kod na stronie. Zgodnie z 
instrukcją, która pojawiła się po założeniu konta. 

Instrukcję zawsze można znaleźć w zakładce 
Administracja, a następnie Zainstaluj Menedżera 
Tagów Google.

Właściwą integrację FreshMaila z Google Tag 
Managerem rozpocznij od utworzenia nowej 
zmiennej. W tym celu w sekcji Obszar roboczy z 
lewego menu wybierz Zmienne. W części Zmienne 
zdefiniowane przez użytkownika kliknij w czerwony 
przycisk Nowa.

Krok 7
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W oknie, które się pojawi kliknij w element 
Konfiguracja zmiennej i wybierz typ zmiennej: 
Zmienna JavaScript. W lewym górnym rogu podaj 
nazwę pod jaką zostanie zapisana zmienna.

W polu Nazwa zmiennej globalnej wpisz FMUserId, 
a nastepnie kliknij przycisk Zapisz. Uwaga! Wielkość 
liter ma znaczenie. 

 
Dodaj drugą własną zmienną, tym razem jako typ 
wybierz Ustawienia Google Analytics i skonfiguruj ją 
zgodnie z poniższymi krokami: 

1. W polu Identyfikator śledzenia podaj ID konta 
Google Analytics. W kroku nr 1 zapisywaliśmy ID do 
notatnika albo ID znajdziesz w panelu Google 
Analytics. Należy kliknąć w lewym górnym rogu 
element z nazwą widoku: 

Krok 7
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ID Google Analytics znajduje się w środkowej 
kolumnie pod nazwą usługi. 

2. Rozwiń Więcej ustawień. 
3. Wybierz Pola do ustawienia i kliknij Dodaj pole. W 
Nazwa pola wpisz userId, a w polu Wartość 
{{FMUserId}}. 
4. Rozwiń opcję Wymiary niestandardowe i kliknij 
Dodaj wymiar niestandardowy. W polu Indeks 
wprowadź numer wymiaru, który stworzyłeś w kroku 
3 poradnika. Jako wartość wymiaru ponownie wpisz 
{{FMUserId}}. 
5. Wpisz nazwę zmiennej w lewym górnym rogu 
Konfiguracja GA. 
6. Kliknij Zapisz.

Zrzut ekranu poniżej przedstawia poprawnie 
uzupełnioną konfigurację zmiennej.

Krok 7
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Krok 7
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Gdy posiadasz już tagi, wykorzystywane na swojej 
witrynie, zmodyfikuj je dodając zmienną ustawień 
Google Analytics w polu Ustawienia Google 
Analytics. Stworzona konfiguracja powinna być 
używana w każdym tagu – dotychczasowych i nowo 
utworzonych w przyszłości. 

Pamiętaj, że do pełnej integracji FreshMaila z Google 
Tag Managerem powinieneś zmodyfikować wszystkie 
swoje Tagi zgodnie z powyższymi wskazówkami. 

Jeżeli nie masz jeszcze żadnych tagów to teraz 
należy dodać kod śledzący na stronie. W tym celu 
trzeba utworzyć tag. O tym jak tworzyć inne nowe 
tagi w Google Tag Managerze, możesz dowiedzieć się 
z dedykowanego poradnika. 

Jeśli nie masz tagu z kodem Google Analytics, z 
lewego menu wybierz opcję Tagi, następnie Nowy i 
kliknij sekcję Konfiguracja tagu. Wybierz jako typ 
tagu Google Analytics – Universal Analytics.

https://support.google.com/tagmanager/answer/6103657?hl=pl&ref_topic=3441530


Następnie w polu Ustawienia Google Analytics 
wybierz {{Konfiguracja GA}}.

Kolejny krok to skonfigurowanie części Reguły. 
Należy ją kliknąć i wybrać z listy element All Pages. 

 
Ostatni krok to nadanie nazwy tagowi w lewym 
górnym rogu, np. Śledzenie Google Analytics. 
Następnie należy kliknąć Zapisz. 

Krok 7
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Usługa jest już skonfigurowana. Pozostało tylko 
umieszczenie kodu JavaScript na Twojej stronie. 
Ponieważ podczas pobierania kodu z dokumentu 
PDF mógłby on zostać wklejony w nieprawidłowej 
formie, udostępniamy Ci go za pomocą aplikacji 
Pastebin, z której wygodnie go skopiujesz. Wszystkie 
potrzebne informacje znajdziesz poniżej. 

Ponownie, będąc w zakładce Tagi, klikamy Nowy, 
następnie Konfiguracja tagu i wybieramy typ tagu 
Niestandardowy kod HTML. 

W polu, które się pojawi wklejamy kod z Pastebin, 
który skopiujesz dowolnie z jednego z dwóch pól 
aplikacji. Link do kodu: Kod nr 1 

Następnie w sekcji Reguły znowu wybieramy element 
All pages. 

W lewym górnym rogu nadajemy nazwę tagu 
FreshMail JS i klikamy przycisk Zapisz.

Usługa jest już skonfigurowana. Pozostało tylko 
umieszczenie kodu JavaScript na Twojej stronie.  

Ponieważ podczas pobierania kodu z dokumentu PDF 
mógłby on zostać wklejony w nieprawidłowej formie, 
udostępniamy Ci go za pomocą aplikacji Pastebin, z 
której wygodnie go skopiujesz. Wszystkie potrzebne 
informacje znajdziesz poniżej. 

Ponownie, będąc w zakładce Tagi, klikamy Nowy, 
następnie Konfiguracja tagu i wybieramy typ tagu 
Niestandardowy kod HTML. 

W polu, które się pojawi wklejamy kod z Pastebin, 
który skopiujesz dowolnie z jednego z dwóch pól 
aplikacji. Link do kodu: Kod nr 1 

Następnie w sekcji Reguły znowu wybieramy element 
All pages. W lewym górnym rogu nadajemy nazwę 
tagu FreshMail JS i klikamy przycisk Zapisz. 

Po zapisaniu wszystkich ustawień pamiętaj jeszcze o 
opublikowaniu zmian.

Krok 7
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Po zapisaniu zmian w prawym górnym rogu kliknij 
Prześlij. Następnie, również w prawym górnym rogu, 
pojawi się przycisk Opublikuj, który należy kliknąć. Na 
okienku, które wyskoczy wybierz Dalej.  

Zmiany zostały wprowadzone na Twojej witrynie. Od 
tego momentu wszystkie potrzebne dane będą 
trafiać do Twojego Google Analytics 

Możesz teraz kontynuować wykonywanie instrukcji 
od kroku Aktywacja funkcji Marketing Automation.

Opcja B 

Usługa jest już prawie skonfigurowana. Pozostało 
jeszcze umieszczenie kodu JavaScript na Twojej 
stronie. Ponieważ podczas pobierania kodu z 
dokumentu PDF mógłby on zostać wklejony w 
nieprawidłowej formie, udostępniamy Ci go za 
pomocą aplikacji Pastebin, z której wygodnie go 
skopiujesz. Wszystkie potrzebne informacje 
znajdziesz poniżej. 

Na końcu sekcji <head> umieść kod nr 1, który 
skopiujesz dowolnie z jednego z dwóch pól aplikacji 
Pastebin pod poniższym linkiem: Kod nr 1 

W celu dokończenia integracji FreshMaila z Google 
Analytics należy zmodyfikować kod śledzenia 
Google Analytics na stronie. Jeżeli nie dodawałeś go 
jeszcze przejdź do części Dodanie kodu śledzenia. 

Krok 7
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Modyfikację kodu zaczynamy od zamiany poniższej 
linijki z dotychczasowego kodu Google Analytics:  

Na kod nr 2, który pod linkiem: Kod nr 2. Kod należy 
uzupełnić o poniższe dane. 

Frazę dimensionINDEX zastąp frazą dimension1 
wklejoną pomiędzy znakami '' lub zamiast cyfry 1 
podaj inną cyfrę z kolumny index, która była 
wyświetlana w tabeli podczas tworzenia nowego 
wymiaru niestandardowego w Google Analytics w 
końcowym etapie Kroku 2. 

Dodatkowo obie frazy UAxxxxxxxxx zastąp 
p o m ięd z y z n a k a m i ' ' swo i m u n i k a tow y m 
Identyfikatorem śledzenia od Google Analytics, który 
był wyświetlony w Kroku 1.

Dodanie kodu śledzenia 

Jeśli dotychczas na Twojej stronie nie wklejałeś kodu 
Google Analitycs, skopiuj go pod linkiem Kod nr 3 z 
aplikacji Pastebin i dodaj na końcu kodu strony tuż 
przez zamknięc iem znaczn ika </body> z 
uzupełnieniem o poniższe dane. 

Frazę dimensionINDEX zastąp frazą dimension1 
wklejoną pomiędzy znakami '' lub zamiast cyfry 1 
podaj inną cyfrę z kolumny index, która była 
wyświetlana w tabeli podczas tworzenia nowego 
wymiaru niestandardowego w Google Analytics w 
końcowym etapie Kroku 2. 

Dodatkowo obie frazy UAxxxxxxxxx zastąp 
pomiędzy znakami ' ' swo im un ikatowym 
Identyfikatorem śledzenia od Google Analytics, 
który był wyświetlony w Kroku 1.

Krok 7
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http://pastebin.com/7J51Nb12
http://pastebin.com/T9ZRi4BT


Aktywacja funkcji  
Marketing Automation
To już koniec integracji FreshMaila z Google 
Analytics! :) Pamiętaj jednak, że aby cieszyć się 
wszystkimi możliwościami niezbędny będzie jeszcze 
jeden krok. Należy wysłać do Twoich odbiorców 
kampanię zawierającą link do strony (domeny), na 
której chcesz śledzić ich aktywność. Będziesz mógł 
obserwować jedynie działania tych użytkowników, 
którzy za jego pośrednictwem przejdą na stronę. 

Jeśli w linku chcesz użyć dodatkowych parametrów 
UTM pozwalających ustawić źródło kampanii lub jej 
nazwę, uzupełnij te dane w piątym kroku Kreatora 
Kampanii (Zaawansowane). Oznacz pola Włączyć 
zaawansowane i Integracja z Google Analytics, a 
następnie kliknij Edytuj. 

Następnie dodaj swoje parametry przekazywane do 
Google Analytics. Zaznacz czy chcesz, aby były 
śledzone wszystkie linki czy jedynie wybrane przez 
Ciebie i Zapisz zmiany.  

 
WAŻNE: Jeśli podasz te parametry na sztywno w 
linku w trakcie tworzenia kreacji newslettera, 
integracja z Marketing Automation nie zadziała! 

Gdy już to zrobisz będziesz mógł np. ustawić 
autorespondery, które zostaną automatycznie 
wysłane do Twoich odbiorców, którzy zrealizują 
założone w Google Analytics cele.

28


