
Score-instellingen 
 

Als Website-Leads toegestuurd worden, zal aan een bezoek een score toegekend worden. Deze score 
wordt bepaald op basis van het gedrag van de bezoeker op de website. Dit gedrag worden uitgedrukt 
in ‘behaalde doelen’. Voor elk behaald doel worden punten aan het bezoek toegekend. Deze punten 
worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore voor het complete bezoek. 
 
Standaardinstellingen 

Behaald doel Score 

Doel 1 - Bezoekt de website. 5 

Doel 2 
- De bezoeker heeft minimaal 2 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 15 seconden geduurd 

5 

Doel 3 
- De bezoeker heeft minimaal 3 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 30 seconden geduurd 

15 

Doel 4 
- De bezoeker heeft minimaal 4 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 1 minuut en 0 seconden geduurd 

25 

Maximaal te behalen score 50 

 
Voorbeeld bezoek 1 

De bezoeker heeft 1 pagina bezocht en is vervolgens in de 6e seconde weer weggegaan.  

Berekening: In dit geval is alleen ‘Doel 1’ bereikt en wordt het een Website-Lead met score 5. 

 

Voorbeeld bezoek 2 

De bezoeker heeft 3 pagina’s bezocht en is vervolgens na 2 minuten weer weggegaan.  

Berekening: In dit geval is ‘Doel 1’ , ‘Doel 2’ en ‘Doel 3’ bereikt en wordt het een Website-Lead met 

score 25 
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Geavanceerde  instellingen 
Onderstaande instellingen kunnen worden toegepast op het moment dat er te veel leads binnen 
komen of er specifieker moet worden gekeken naar de handelingen die een bezoeker doet op de 
website. Hier wordt ook rekening gehouden met een minimale drempel van 2 pagina’s en 15 
seconde op de website. 
 

Behaald doel Score 

Doel 1 
- De bezoeker heeft minimaal 2 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 15 seconden geduurd 

5 

Doel 2 
- De bezoeker heeft minimaal 4 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 1 minuut geduurd 

5 

Doel 3 
- De bezoeker heeft minimaal 4 pagina's bekeken 
- Het bezoek heeft tenminste 1 minuut geduurd 
- De bezoeker heeft min. 1 pagina bekeken uit www.website.nl/diensten/*  

15 

Doel 4 - De bezoeker heeft www.website.nl/prijslijst bezocht  25 

Extra 

Indien de onderstaande pagina’s zijn bezocht wordt het bezoek uitgefilterd: 
- www.website.nl/contact/bedank-pagina  (na invullen formulier) 

- www.website.nl/support/teamviewer.exe (contact met Support) 

- www.website.nl/inlog (inlog klantenportaal) 

 

Maximaal te behalen score 50 

 
Voorbeeld bezoek 1 

De bezoeker heeft 1 pagina bezocht en is vervolgens in de 9e seconde weer weggegaan.  

Berekening: In dit geval is er geen doel behaald en wordt de lead niet toegestuurd. 

 

Voorbeeld bezoek 2 

De bezoeker heeft 4 pagina’s bezocht, 2 in de sectie Diensten en als laatste de prijslijst, het totale 

bezoek heeft 3 minuten geduurd. 

Berekening: In dit geval zijn ‘Doel 1’ , ‘Doel 2’, ‘Doel 3’ en ‘Doel 4’ bereikt en wordt het een Website-

Lead met score 50. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.website.nl/diensten/*
http://www.website.nl/prijslijst
http://www.website.nl/contact/bedank-pagina
http://www.website.nl/support/teamviewer.exe
http://www.website.nl/inlog
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Filtermogelijkheden  

De filterinstellingen zijn van toepassing op de eigenschappen van het bezoek zoals: 

- Aantal pagina’s 

- Totale duur van het bezoek 

- Specifieke pagina’s 

- Specifiek pagina’s uitsluiten 

Bij de score-instellingen is het niet mogelijk om te filteren op Regio, Branche of Aantal werknemers. 

Dit is achteraf mogelijk door de koppeling met Mijn DATA-collectief, hierin kan worden gefilterd op 

‘Mijn Website-Leads’. 

 

 

 

 

 

 

Toesturen vanaf een bepaalde score 

In overleg met uw accountmanager of Support is het mogelijk om alleen Website-Leads toe te sturen 

vanaf een bepaalde score, zodat u alleen de meest interessante Website-Leads krijgt toegestuurd. 

 

Specifiek bedrijven uitsluiten 

Op uw website komen uiteraard ook bestaande klanten en leveranciers, voor ‘upselling’ kan het 

interessant zijn dat u hier Website-Leads van ontvangt. Maar het is ook mogelijk om deze in de 

toekomst uit te sluiten via de link onder in de Website-Lead of via Mijn DATA-collectief, zoals 

hieronder is te zien. 

 

 

Als er vragen zijn vernemen wij dat graag via onderstaande gegevens: 

 
 
A: Wattbaan 1 | 3439 ML  Nieuwegein 
T:  0800-2028  
E:   support@datacollectief.nl 
W: www.datacollectief.nl 

mailto:n.jongbloed@datacollectief.nl
https://www.datacollectief.nl/
https://www.datacollectief.nl/

