Tájékoztató az MTSz honlapjával kapcsolatban
www.termeszetjaro.hu
A 2011. 03.19-i Elnökségi Ülésre összeállította: Vidovenyecz Zsolt

Az indulás nehézségei
-

Funkciók vázlata leadva: 2009. július
Részletes konzultációk nem voltak
Első verzió indulása: 2009. 10. 09
Komoly belső hibák, hibalista készült 2010. januárjában
Új fejlesztő a megbízott cégen belül, rendszeres (heti) egyeztetések, részletesen kidolgozott
kérések, korrekt hangulatú egyeztetések
Javított, újraírt verzió indulása: 2010. május. 10.
Kisebb hibák javítása, finomítások, funkció módosítások: folyamatosan (sok észrevétel csak
akkor jön elő, amikor egy adott elemből már kellően sok fel van töltve)

A célkitűzések
-

Naprakész, könnyen frissíthető és jól stuktúrálható tartalom
Korszerű, napjaink webes trendjeinek is megfelelő technikai felépítés, háttér
A fejlesztő cég csak fejleszt, a tartalomfeltöltés a mi dolgunk
Többfelhasználós szerkesztés, megyei, egyesületi bekapcsolása
A legtöbb természetjáró információ összegyűjtése (nem csak az MTSz tagoktól)
Kisebb egyesületek saját oldalakat hozhassanak létre (egyre kevesebb az új turista honlap –
senkinek sincs ideje az alapoktól megírni egy kis egyesület honlapját)
Intenzív kapcsolattartás a fórumokon és a hírlevélen keresztül
Megkerülhetetlen méretű tartalom feltöltése 2-3 éven belül

A honlap „gondozása”
-

Átlagos napon min. 2-3 óra foglalkozást igényel
Levelezés: 2009-ben, nyártól a fejlesztőkkel: 29 levél + 29 egyéb állomány
2009-ben a felhasználókkal: 62 levél + 16 egyéb állomány
2010-ben a fejlesztőkkel 182 levél + 240 egyéb állomány
2010-ben a felhasználókkal: 191 levél + 76 egyéb állomány
2010-ben a cikkekkel, feltett anyagokkal kapcsolatban: 99 levél + 897 egyéb állomány
2011-ben eddig a fejlesztőkkel 23 levél + 2 egyéb állomány
2011-ben eddig a felhasználókkal: 89 levél + 54 egyéb állomány
2011-ben eddig a cikkekkel, feltett anyagokkal kapcsolatban: 69 levél + 173 egyéb állomány

Látogatottság
-

Célszerűen a 31 napos január adatait vettem alapul
2011 januárjában a honlapnak 10.972 egyedi látogatója volt
Ők összesen 15.136 alkalommal látogattak a honlapra
Megtekintett oldalak száma: 113.345 (egy látogató kb. 10 oldalt néz meg havonta)
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-

2011. februárban 10.413 látogató 114.042 oldalt nézett meg
2011. 03. 01. – 18-a között már van 8.521 látogatónk 88.129 oldalletöltésünk
A statisztika egyre javul! (2010. február: 3749 látogató, 2010. szeptember: 7988 látogató)

-

2011. márciusában a „leggyengébb” napon 537 egyedi látogató és 3330 oldalmegtekintés
2011. márciusában egy napon belül a legtöbb 854 egyedi látogató és 6627 oldalletöltés
Visszatekintés: 2010. februárjában: egy nap 125-230 egyedi látogató, most ezek
négyszerese a napi forgalom!

-

Külföldi látogatók: arányuk még nem éri el az 1%-ot, de vannak.
18 nap alatt 320 oldal megtekintés Szlovákiából, 169 Németországból, 92 Ausztriából, 58
Horvátországból, 53 Romániából

Célkitűzések a látogatottsággal kapcsolatban
-

Növelni az egyedi látogatók számát
Növelni az egyedi látogatók visszatérési gyakoriságát
Most kb. 1.4 alkalom/hó (cél: 2.5 - 3 alk./hó)
Növelni kell az egy látogató által megtekintett oldalak számát (még több érdekes, csak itt
megjelenő cikk kell)
Ehhez kell a tagok, tagegyesületek népszerűsítő tevékenysége is!
Töltsék fel a saját programokat, túramozgalmakat, írjanak cikkeket stb.
Pénzt nem tudunk áldozni hirdetésekre – helyette dolgozni kell

Mit néznek a honlapon belül a leggyakrabban (2011. márciusi adatok, csak 18 napra!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyitólap
Turistautak tájegységek szerint
Események listája
Turistautak megyék szerint
Túramozgalmak listája
Tagszervezetek listája
Népek tavasza TT
Országos Kéktúra kiírása
OKT 50 vándorlás cikke
Elérhetőségek

4479 alkalommal
1735 alk.
1371 alk.
900 alk.
832 alk.
794 alk.
642 alk.
634 alk.
606 alk.
558 alk.

Honnan jöttek a honlapunkra?
-

Direkt ide akart jönni (beírta a címet vagy könyvjelzőben le volt tárolva a cím) 46%
Keresőkből (ezen belül: google: 99%!!!)
40%
Külső oldalakról idevezető link
14%

-

Következtetés: úgy kell működjünk, hogy a google kereső logikájának megfeleljünk – a helyi
honlapok fontosabb cikkei jelenjenek meg itt is, és legyenek oda-vissza hivatkozások a
másik honlapra is (MTSz  helyi)
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Regisztrált felhasználók
-

Jelenleg 794 regisztrált felhasználója van a honlapnak
Sajnos a regisztráció után ritkán használják a belépést (144 soha)
Az utolsó héten alig 19 felhasználó lépett be (főleg szerkesztők)
Okok: szinte minden funkció elérhető regisztráció nélkül
Eseményekre jelentkezést, túratárs keresését nem használják ki.
Terv: jelvényszerző mozgalmak teljesítését menet közben lehetne vezetni, egy térképen
látszana ki hol tart az Országos Kéken pl.
Terv: egyénileg vezethető túranaptár pl. minősítéshez szükséges pontok nyilvántartására

Szerkesztők
-

Jelenleg 66 szerkesztői jog van kiosztva
3 szerkesztő még soha nem lépett be a 15 hónap alatt…
21 szerkesztő a 2009. novemberi tanfolyamon kapott jogosultságot és azóta (450-470 napja)
nem lépett be egyszer sem…
Összesen 31 szerkesztő (a szerkesztők majdnem fele) nem lépett be az utóbbi fél évben...

Hírlevél
-

Kalandos történet volt (ez már a 3. verzió…)
2011. március elején elindult a végleges verzió
Válogatás a friss cikkekből, és a közeljövő programjaiból
Jelenleg 715 címre megy ki hetente
A leghatékonyabb kommunikációs csatorna (események rendezőinek kiemelten hasznos
lehet)

A honlap egyes részei - Cikkek
-

A honlapon eddig 292 cikk jelent meg
Néha vannak üres időszakok
Több olyan cikk lehetne, ami az elvégzett munkáról számol be
A nagyrendezvények lekövetése tavaly nagyon gyenge volt (semelyik nagy találkozóról nem
jelent meg utólagos beszámoló 2010-ben)
A cikkek látogatottsága eltérő, de még az alig olvasott cikkek is 2-3 héten belül 100 fölötti
olvasást produkálnak
Kiemelt témák nagyon népszerűek: pl. 2011-es gyalogos találkozó első cikke az első 24
órában több mint 700 olvasót érdekelt (azóta 1400-nál is többen olvasták)
Sokkal hatékonyabban kellene a webes kötöttségeknek megfelelni (érdekes címválasztás,
figyelemfelhívó bevezető szöveg, jobb belső tagolás, képek, képek, képek…)

Bemutatkozás, saját információk
-

A bemutatkozó anyagokat, szakági anyagokat, szabályzatokat át kellene nézni, frissíteni,
feltenni
Elnökségi ülések összes anyaga fent van 2005-től (több mint 250 dokumentum)
Túravezető képzés anyagait feltenni, modernizálni kellene
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-

Profibb képet kellene sugalljunk a honlapon keresztül
Munka, munka, munka

Tagszervezetek
-

Jelenleg csak 62 szerepel a 347-ből
Komplett megyék hiányoznak, nincs egyetlen tagszervezetük sem? (élnek még?)
A saját honlap nem akadály!

Turistautak
-

Turistaút nyilvántartás: az erdőtörvényben is szerepel
Ha nem mi csináljuk meg, akkor majd más fogja
Jelenleg több mint 1500 útvonal, útvonal szakasz van a rendszerben
Jelentős részben külsős aktivisták töltötték fel az adatokat
Együttműködés a turistautak.hu szerkesztőivel
Az „alvó” megyékben is meg kell csinálni – akár központilag szervezve
Hibabejelentés funkciót szinte nem használják

Túramozgalmak
-

58 mozgalom már szerepel a honlapon – cél: az összes mozgalom felvitele
Alföldi Kéktúra: jelentősen kibővített tartalom: az összes teljesítő, változások jegyzéke,
újramért szakaszhosszak, stb.
Készül: Érintőpontok, bélyegzőhelyek listája, bejelentési lehetőséggel
Cél: kisebb mozgalmak teljesíthetők legyenek külön telefonálgatás vagy ügyfélfogadásra
járás nélkül (letölthető igazolófüzet, friss, részletes infókat tartalmazó kiírások)

Események
-

399 esemény van feltöltve
Az idei események feltöltése hiányos (már nem ment ki adatlap az egyesületeknek)
Részvételi szándék jelzése – egyelőre kevesen használják

Fórumok
-

Egy kivételével nyílt fórumok vannak
Kevés hozzászólás, nincs valós véleménynyilvánítás

További fejlesztés
-

További finomítások várhatók a felmerülő igények szerint
Felhasználói, szerkesztői tanfolyam
Adatfeltöltés folytatása, korábbi adatok karbantartása
Egységesítés (túrmozgalmak egységes rendszerű kiírása, túrautak leírása, stb.)
Ahol a megye nem ad életjelet, ott más egyesület vagy aktív személy megkeresése
A honlap (és rajta keresztül az MTSz) népszerűsítése
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