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De advertentieprogramma’s van Google
Voor adverteerders: Google AdWords
Met Google AdWords kan je op een zeer snelle en eenvoudige manier advertenties plaatsen via Google en zijn
netwerk. De AdWords‐advertenties worden getoond bij de zoekresultaten van Google en op zoeksites en
inhoudssites. Als adverteerder hoef je alleen te betalen als er op uw advertentie wordt geklikt. Bovendien is
het eenvoudig om de kosten te beheren. Je bepaalt zelf hoe veel of hoe weinig je wil “inzetten”.
Link: https://adwords.google.be/select/Login?sourceid=AWO&subid=BE‐ET‐ADS&hl=nl
Nodig: Google account (Gmail). Indien je er nog geen hebt, wordt hij aangemaakt na het instellen van uw
advertentiecampagne.

Voor uitgevers: Google AdSense
Met Google Adsense kan je als website‐eigenaar inkomsten genereren via de Google advertenties die op
automatisch uw website getoond worden. De advertenties worden getoond op basis van de inhoud van de
webpagina. Telkens als er iemand klikt op een advertentie, krijg jij een deel van de inkomsten die Google heeft
ontvangen van de adverteerder..
Link: https://www.google.com/adsense?hl=nl
Nodig: Google account (Gmail).

Google Affiliate Network of ConnectCommerce
Google verwierf in 2008 het DoubleClick Performics Affiliate programma. Performics Affiliate is nu eigenlijk het
Google Affiliate Network. Het Google Affiliate Network verbindt adverteerders en uitgevers met elkaar,
waardoor beiden hun inkomsten kunnen verhogen.
Link: http://www.google.com/ads/affiliatenetwork/
Nodig: aparte account verschillende van uw Google account, die je kan aanmaken bij registratie.

Advertentie‐hulpmiddelen
Hulpprogramma voor zoekwoorden
Met het hulpprogramma voor zoekwoorden kan je suggesties zoeken voor bepaalde zoekwoorden, die
interessant zijn zowel voor Adwords als voor Adsense.
Link: https://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal
Nodig: geen account vereist

Verkeerschatter
Hiermee kan je als adverteerder schattingen doen voor bepaalde zoekwoorden naar het zoekvolume, de
geschatte gemiddelde CPC (kost per klik), de geschatte advertentieposities, de geschatte klikken/dag en de

geschatte kosten/dag. Je hebt geen account nodig. Je kan gegevens opvragen zonder deze eerst aan je account
toe te voegen of de AdWords sign‐up wizard te gebruiken.
Link: https://adwords.google.nl/select/TrafficEstimatorSandbox
Nodig: geen account vereist

Google APPS (programma’s)
Dit is een geheel van “office” programma’s, geschikt voor gezinnen en groepen, kleine bedrijven, grote
ondernemingen en onderwijsinstellingen. De standard en education versie is gratis, de professional versie kost
een 10‐tal euro’s per account per jaar. Een vergelijkende tabel is hier te
vinden: http://www.google.com/a/help/intl/nl/admins/editions_spe.html.

Gmail
Gmail is een gratis e‐mail programma van Google met niet minder dan 25 GB opslagruimte per e‐mailadres,
zoekfuncties en een geïntegreerde chatfunctie. Het is bovendien makkelijk te integreren in Outlook.
Link: http://www.google.com/a/help/intl/nl/users/gmail.html
Nodig: Google account (Gmail). Hiermee krijg je toegang tot bijna alle programma’s van Google.

Google Talk
Gratis chatten en bellen over de hele wereld.
Link: http://www.google.com/a/help/intl/nl/users/talk.html
Nodig: een eigen website van de organisatie ofwel een Google account (Gmail).

Google Agenda
Vergaderingen en activiteiten plannen via agenda's die u met iedereen kunt delen.
Link: http://www.google.com/a/help/intl/nl/users/calendar.html
Nodig: een eigen website van de organisatie ofwel een Google account (Gmail).

Google Documenten
Gezamenlijk aan documenten werken zoals tekst‐documenten, spreadsheets, presentaties en formulieren. Je
kan alle documenten ook probleemloos importeren en exporteren, van en naar Office, zoals Word, Excel,
Powerpoint.
Link: http://www.google.com/a/help/intl/nl/users/dands.html
Nodig: een eigen website van de organisatie ofwel een Google account (Gmail).

De zoekmachines van Google

De volgende zoekmachines zijn allemaal bereikbaar via de bovenste lijn met snelkoppelingen van de standaard
Google startpagina. Naargelang de taal die je hebt gekozen (.be, .nl, .com) kan je andere snelkoppelingen
krijgen. We geven hier enkel de .be en indien niet beschikbaar, de .nl koppelingen.

Google Internet
De grootste zoekmachine van het internet
Link: http://www.google.be/
Nodig: niks

Google Afbeeldingen
De grootste afbeeldingenzoeker op het internet.
Link: http://images.google.be/
Nodig: niks

Google Maps
Zoek naar bedrijven, adressen en bezienswaardigheden.
Link: http://maps.google.be/
Nodig: niks

Google Nieuws
Zoek en blader in 400 continu bijgewerkte nieuwsbronnen.
Link: http://news.google.be
Nodig: niks

Google Discussiegroepen
Google Discussiegroepen is bedoeld om gebruikers te helpen in contact te komen met anderen, informatie te
vinden en te communiceren via e‐mail en het web.
Link: http://groups.google.be/
Nodig: niks

Google Boeken
Zoek het perfecte boek voor uw doeleinden en ontdek nieuwe boeken die u interesseren.

Link: http://books.google.be/
Nodig: niks

Google Blogs
Zoeken naar en in blogs naar uw favoriete onderwerpen
Link: http://blogsearch.google.be
Nodig: niks

Google Video
Met Google Video kunt u een snel toenemende hoeveelheid televisieprogramma's, filmclips, muziekvideo's,
documentaires, particuliere producties enzovoort op het web vinden en bekijken. De Google Video‐index bevat
video's die mensen hebben toegevoegd via YouTube, Google Video, en video's die op sites van derden staan.
Link: http://video.google.nl/
Nodig: niks

Google Producten
Google Chrome
De browser van Google die in 2008 gelanceerd werd. Supersnel, veilig en zeer minimalistisch. Je typt je
zoekwoorden rechtstreeks in de adresbalk en je krijgt gaandeweg suggesties voor de juiste websites. Je
favorieten zien eruit als miniaturen van de webpagina’s.
Link: http://www.google.com/chrome
Nodig: niks

Google toolbar
De Google werkbalk is een “add‐on” of uitbreiding van je browser. De werkbalk bestaat voor Firefox en Internet
Explorer. Je beschikt met deze werkbalk over zeer snelle en geavanceerde zoekfuncties van Google.
mogelijkheden van Google. Deze toolbar mag eigenlijk nergens meer ontbreken.
Link: http://toolbar.google.com/intl/nl/
Nodig: niks

iGoogle
Met iGoogle is het mogelijk je eigen persoonlijke startpagina samen te stellen. Aan de hand van “gadgets” kan
je een startpagina met verschillende tabbladen en thema’s (achtergronden) maken. Zo kan je een deel
reserveren voor inkomende mail, een kladblok, nieuwsberichten, weerberichten, woordenboeken, spelletjes,
enz.

Link: http://www.google.be/ig
Gadgets: http://www.google.be/ig/directory?root=/ig&dpos=top
Nodig: Google account (Gmail).

Google Reader
Dit is een efficiente en snelle manier om RSS‐feeds te beheren. Snelle toegang tot nieuwsberichten, sport,
technologie, RSS feeds naar keuze.
Link: http://www.google.com/reader
Nodig: Google account (Gmail).

Google Finance (Engels)
Aandelen opvolgen, eigen portfolio’s maken, testportefeulles… Zie ook ons
artikel http://www.1001tips.be/geld/beleggen/virtueel‐beleggen‐met‐testportefeuilles‐hoe‐ga‐je‐tewerk.asp
Link: http://finance.google.com/finance
Nodig: Google account (Gmail).

Google FriendConnect
Met Google Friend Connect kan je op je eigen website functies voorzien zoals social media als Facebook,
Netlog, Myspace enz. Via gadgets kan je uw website verrijken door vrienden te laten aanmelden en met elkaar
in verbinding te brengen. Er is geen programmeervereiste. Je hebt wel een eigen website nodig en toegang tot
die website (FTP). Een voorbeeld zie je op onze eigen website: http://www.1001tips.be/vrienden‐van‐
1001tips.asp
Link: http://www.google.com/friendconnect/

Diverse producten
De volgende producten hebben allemaal een zekere functionaliteit naargelang wat je veel moet doen. Ben je
veel met afbeeldingen bezig, dan moet je zeker eens naar Picasa kijken.

Desktop
Doorzoek uw eigen computer

Gids
Zoeken op het web per onderwerp

Kladblok
Informatie knippen en verzamelen terwijl u zoekt op het web

Meldingen
Ontvang via email updates over de door u uitgekozen onderwerpen

Rekenmachine
Haal meer uit uw zoekopdrachten

Verkennen
Labs

Agenda
Uw planning organiseren en gebeurtenissen delen met vrienden

Blogger
Maak in een oogwenk uw eigen weblog. Zeer eenvoudig en aangenaam om mee te werken. Makkelijk te
integreren met Google Analytics en Google Adsense. Duizenden gadgets die kunnen geïnstalleerd worden. Zeer
eenvoudig aan te passen. Mits wat kennis van html en CSS ook zeer sterk personaliseerbaar.
Link: http://www.blogger.com
Nodig: Google account (Gmail).

Orkut
Ontmoet nieuwe mensen en blijf in contact met vrienden

Picasa
Foto's vinden, bewerken en delen

Maps voor mobiel
Bedrijven zoeken, adressen vinden en routes plannen op uw mobiel

Pack
Een gratis verzameling essentiële software
Link: http://www.google.be/options/

Google Zeitgeist
Op "Zeitgeist" vind je als marketeer interessante trends en evoluties van websites, bezoekers‐statistieken,
zoekwoorden‐statistieken, de meest uitgevoerde zoek‐opdrachten.

Google Trends
Hiermee kan je de trends en de evolutie van verschillende zoektermen met elkaar vergelijken, en dit per regio,
periode enz.

Trends for Websites
Hiermee kan je de trends en de evolutie van verschillende websites met elkaar vergelijken, en dit per regio,
periode enz.

Insights for Search
Hiermee kan je nog veel gedetailleerder en dieper trends weergeven voor verschillende zoektermen per regio,
periode, categorie enz.

Hot Trends
Is eigenlijk hetzelfde van Google Trends, maar je krijgt direct een lijst te zien van de 100 meest uitgevoerde
zoektermen van het moment (alleen USA). De lijst wordt dagelijks verschillende keren ververst. Je kan de lijst
van vorige dagen eveneens raadplegen.
Link: http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist/index.html

Google hulpmiddelen voor webmasters
Google Analytics
Met het gratis programma Google Analytics kunt u analyseren met welke zoekwoorden je potentiële klanten
kan aantrekken, welke advertenties de meeste reacties krijgen en welke pagina's en inhoud u het meeste
opleveren.
Link: http://www.google.com/analytics/nl‐NL/features.html
Nodig: Google account (Gmail).

Centrum voor webmasters
Centrum voor webmasters geeft uitgebreide informatie over hoe websites worden gecrawld en geïndexeerd
door Google. Je vindt er informatie over hoe je ervoor kunt zorgen dat uw site gemakkelijk kan worden
gecrawld en geïndexeerd. Er zijn verschillende hulpprogramma's waarmee crawlproblemen kunnen vastgesteld
worden. Er zijn statistieken over de prestaties van uw site in de Google index.
Link: http://www.google.nl/webmasters/
Nodig: Google account (Gmail).

Google Sites
Google Sites laat je toe om zonder enige kennis van code (html) een website aan te maken. Het is bovendien
gratis.
Link: http://sites.google.com/
Nodig: Google account (Gmail).

Webgeschiedenis
Hiermee kan u uw eigen zoek‐ en webgeschiedenis opslaan om later te raadplegen. Dit kan dan van op om het
even welke computer. Verder krijg je de volledige tekst van pagina's die je hebt bezocht, aanverwante
onderwerpen enz.
Link: http://www.google.com/history/
Nodig: Google account (Gmail), de Google Toolbar moet geïnstalleerd zijn.

Google Code
Google code bevat een schat aan code snippets die een webmaster toelaten om Ajax onderdelen in
webpagina’s op te nemen, gadgets, grafieken, open source programma’s, toolkits, API’s enz.
Link: http://code.google.com (Eng.) en http://code.google.com/p/wmc3/ (Nl)
Playground: http://code.google.com/apis/ajax/playground/

