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Prośba o dostęp do Google Analytics (wzór)
Prośbę o dostęp do Google Analytics należy zgłaszać na adres  .google@polskapress.pl

Warunki przyznania dostępów (zakładanie
konta Google)

Aby pracownik otrzymał dostep do statystyk Google Analytics niezb
. Konto musi byćedne jest posiadanie przez niego konta w Google

załozone (przed zgłoszeniem) na adres e-mail z rozszerzeniem
domeny nalezacej do Polska Press Grupy: @polskapress.pl,
@dzienniklodzki.pl itp..

Wejdź na stronę https://accounts.google.com/SignUpWitho
.utGmail

W polu "Twój obecny adres e-mail” należy wpisać swój
firmowy adres e-mailowy według wzoru: imię.nazwisko@p

 Nie powiązuj tego adresu z innym kontem wolskapress.pl.
Google.
Uzupełnij pozostałe dane, a następnie kliknij przycisk
"Następny krok".
Sprawdź swoją firmową skrzynkę pocztową  (powinien
przyjść e-mail weryfikujący Twoje konto) i kliknij w link
weryfikujący. Uwaga - e-mail może trafić do spamu, dlatego sprawdź również folder Wiadomości-śmieci.
Aby sprawdzić czy Twoje konto działa poprawnie, zaloguj się na konto Google  (używająchttps://accounts.google.com/Login?hl=pl
podanego przy rejestracji loginu i hasła).
Po założeniu konta, poproś przełożonego lub wyślij zgłoszenie umieszczając w kopii (DW) e-mail przełożonego, wniosek o dostęp
do statystyk wg wzoru powyżej na adres  .google@polskapress.pl
Dostęp zostanie przydzielony tak szybko, jak to będzie możliwe.
Po otrzymaniu potwierdzenia, możesz przeglądać statystyki pod adresem .https://www.google.com/analytics/

Kto może zgłosić prośbę o dostęp do statystyk?

przełożony pracownika;
sam zainteresowany - nalezy w kopii (DW) umieścić e-mail przełozonego.

Wzór e-maila z prośbą o dostęp do statystyk
Tytuł e-maila: Dostęp do Google Analytics

Proszę o nadanie dostępu do Google Analytics

Domeny (lista domen, do których pracownik ma mieć dostęp): , , naszemiasto.pl polskatimes.pl telemagazyn.pl.

Imie i nazwisko: Jan Kowalski
Stanowisko: handlowiec
E-mail: jan.kowalski@polskapress.pl
Przełożony: Jaś Nowak

UWAGA! Wskazany adres e-mail musi być kontem Google w formacie  (np. imie.nazwisko@domenafirmowa.pl jan.kowalski@polsk
). Adres nie może być powiązany z prywatnym kontem Google. Adresy mailowe nie spełniające tego wymogu, nie będąapress.pl

dodawane do Google Analytics. 
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