Het toevoegen van een OnClick Event in Snoobi
De werking van Snoobi is gebaseerd op het uitvoeren van de html-code door de browser van de
bezoeker. Als er acties ‘on page’ gebeuren, heeft dit niet het opnieuw uitvoeren van de html tot
gevolg, dus ook niet het Snoobi script. Om in die gevallen toch een analyse uit te kunnen voeren kan
de snoobi.trackPageView(pad)-functie worden gebruikt.
Deze functie zorgt ervoor dat Snoobi de actie kan gebruiken als ware het een pagina die in de
browser wordt ingelezen. De functie kan worden gebruikt als onderdeel van een onclick,
onmousedown, of een ander event.
Het (pad) is een aanvulling op het domein van de huidige url en is onafhankelijk van de huidige
locatie op de website.
Een voorbeeld:
..."snoobi.trackPageView('/aanvraag');"..
dat wordt gebruikt op:
http://www.dezewebsite.nl/contact
Geeft als resultaat: http://www.dezewebsite.nl/aanvraag en niet
http://www.dezewebsite.nl/contact/aanvraag
Als de klik op meerdere plaatsen mogelijk is, dan is het voor een goede analyse van belang dat in het
resultaat de positie op de site wordt meegenomen. Dat kan door in een javascript variabele de
huidige positie ...(window.location.href) op te nemen zoals in window.location.href+’/aanvraag’...
Uitbreiden van snoobi.trackPageView is mogelijk met het doorgeven van een paginanaam en een
sectienaam, op de volgende wijze:
..."snoobi.trackPageView('/aanvraag','Paginanaam','Sectienaam');"
Als de Snoobi paginainstelling: "Uit de html-titel' wordt gebruikt, verdient het aanbeveling om als
Paginanaam de naam te gebruiken die ook voor de html titel wordt gebruikt.
(bijvoorbeeld door deze op te nemen in een variabele uit het CMS of document.title)
Op een soortgelijke wijze kunnen er met javascript meerder variabelen aan de url worden
toegevoegd, bijvoorbeeld om een variabele uit een formulier mee te nemen.
Denk bij het coderen wel aan de juiste hoofd- en kleine letters, en url-codeer alle speciale tekens. Zo
wordt bijvoorbeeld aanvraag?mail=snoobi@snoobi.nl aanvraag%3Fmail%3Dsnoobi%40snoobi.nl
In plaats van Onclick kunnen natuurlijk ook andere events worden gebruikt om de virtuele pagina
binnen Snoobi te tonen, bijvoorbeeld OnMouseDown.
Heeft u vragen over het meten en analyseren van events binnen Snoobi Analytics, neem dan contact
met ons op.
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