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   Fordele

Arbejd offline og upload dine
ændringer, når du ønsker det.
Foretag masseændringer (som f.eks.
opdatering af bud eller tilføjelse af
søgeord) ved hjælp af ganske få trin.
Kopier eller flyt elementer mellem
annoncegrupper, kampagner og konti.
Naviger hurtigt og nemt rundt i din
konto.
Rundsend forslag til ændringer og få
tilbagemeldinger fra andre brugere.

Lær mere på http://g oogl e.com/
support/adwords editor

AdWords Editor
Googles gratis program til offline-administration af dine
AdWords-kampagner.

AdWords Editor indeholder en lang række funktioner og redigeringsværktøjer,
men den grundlæggende arbejdsgang er helt enkel: Du kan downloade din konto,
foretage ændringer og derefter uploade de ændrede kampagner.

Hvis du har mange kampagner eller søgeord, eller hvis du administrerer flere
konti, kan AdWords Editor spare dig for meget tid og forbedre effektiviteten. Du
kan udføre detaljerede søgninger på tværs af kampagner, foretage flere
ændringer på ingen tid og rundsende dine ændringsforslag til andre, før du
sender dem som indlæg.

Foretag masseredigeringer. Når du har downloadet dine kampagner, kan du
tilføje eller redigere flere elementer på én gang, herunder søgeord, annoncer,
bud, webadresser med mere. Udover værktøjerne Tilføj/Opdater flere, som du
finder under menuen Data, har du her et par funktioner mere:

• Vælg flere elementer i datavisningen og klik derefter på linket Avancerede
webadresseændringer eller linket Budændringer nederst i fanen.

• Gå til menuen Rediger > Erstat tekst for at finde og erstatte tekst i de
valgte poster.

• Gå til menuen Rediger > Tilføj tekst for at tilføje tekst i alle valgte rækker
i en kolonne, før eller efter den nuværende tekst.

Kopier og indsæt. Kopier eller flyt elementer mellem annoncegrupper,
kampagner eller endda på tværs af konti. Basisværktøjerne klip, kopier og
indsæt finder du i menuen Rediger, sammen med følgende valgmuligheder:
• Træk og slip et element til en ny plads i trævisningen.
• Gå til menuen Rediger > Kopier speciel for kun at kopiere søgeordstekst

eller placeringswebadresser.
• Gå derefter til menuen Rediger > Indsæt speciel > for at indsætte samme

elementer flere forskellige steder.
• Gå til menuen Funktioner > Søgeordsgrupper for at organisere søgeord

i annoncegrupper baseret på fælles temaer.

Kontroller for fejl eller indsend anmodning om undtagelse.
• Fejl- og advarsels-splat fortæller dig automatisk, om der mangler vigtige

oplysninger i din kampagne eller der er andre problemer, der kan forhindre,
at den bliver sendt.
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   Vidste du?

Før du sender ændringer eller deler en
fil med andre, skal du klikke på Hent
seneste ændringer for at sikre dig, at
du arbejder med den seneste version
af dine kampagner. Du bør også bruge
valgmuligheden 'Medtag
minimumbudpriser pr. klik (CPC)'
mindst en gang om ugen.
Brug menuen Funktioner >
Indstillinger til at angive dine
foretrukne indstillinger for at
downloade og skjule slettede
elementer.
Hvis du kan lide at arbejde i regneark,
kan du kopiere data fra AdWords
Editor over i et regneark, foretage de
ønskede ændringer, og derefter
indsætte dataene direkte i det
relevante Foretag flere ændringer-
værktøj.
Du kan også bruge Find identiske
søgeord (i menuen Funktioner) til at
finde identiske søgeord på tværs af
dinkonto.

D eltag i vores AdW ords Editor-f oru m:
http://groups.googl e.c om/gr oup/
adwords- editor-f oru m

• Om nødvendigt kan du indsende flere anmodninger om undtagelser på én
gang ved at vælge de påvirkede elementer og indtaste
undtagelsesanmodningen.

Evaluer kontoens effektivitet. Download statistikker ved hjælp af knappen Vis
statistik, og sorter derefter efter forskellige målinger. Du kan også:

• Eksportere statistikker fra menuen Filer > Eksporter til CSV.
• Brug Avanceret søgning til at finde elementer, der overholder (eller ikke

overholder) visse grænser. Eksempel: Find alle inaktive søgeord, vælg
alle i datavisning og klik derefter på linket Avancerede budændringer
for at hæve buddene.

• Hvis du har brug for det, kan du fortryde sletningen og aktivere tidligere
slettede tekstannoncer. Vælg annoncerne og vælg derefter Aktiv i
rullemenuen Status.

• Gå til Filmenu > Eksporter konto, og arkiver den for at gemme et
øjebliksbillede af din konto, mens du eksperimenterer med forskellige
varianter af dine annoncer eller søgeord. Senere bruger du så Filmenu >
Importer øjebliksbillede af konto for at genoprette dine tidligere
indstillinger.

Samarbejd med andre. Del ændringer og kommentarer med andre. Filmenuen
indeholder adskillige eksport- og importmuligheder, som f.eks.:

• Eksporter til HTML opretter en ren visning over din kampagnestruktur,
herunder ændringer, der ikke er sendt.

• Med Eksporter konto, og del den kan du dele dine ændringer og
kommentarer med andre AdWords Editor-brugere.

Brug tastaturgenveje. Dette er nogle af de mange genveje, du kan bruge, så det
hele går lidt hurtigere. Du kan finde en komplet liste over dem i Hjælp til AdWords
Editor på adressen: http://www.google.com/support/adwordseditor
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Download og indsæt
Ctrl+O Åbn konto

Ctrl+R Hent nyeste kontoændringer

Ctrl+Alt+R Hent nyeste ændringer med minimumbudpris
pr. klik (CPC)

Ctrl+S Send ændringer

Grundlæggende navigation og søgning

Ctrl+Shift+F Åbn avanceret søgning

Tab Flyt en celle til højre

Shift+Tab Flyt en celle til venstre

Alt+højre/venstre pil Skift mellem træ- og datavisning

Ctrl+tal Hop mellem faner

Ctrl+Shift+C Kopier kun søgeord eller placeringer

Ctrl+Shift+V Indsæt elementer i markerede
annoncegrupper

Søgeord og placeri nger

Ctrl+Shift+K Tilføj eller opdater flere søgeord

Ctrl+Alt+F Slet flere søgeord
Ctrl+Shift+B Tilføj eller opdater flere placeringer
Ctrl+Alt+P Slet flere placeringer
Ctrl+Shift+L Tilføj flere annoncer med ekskluderede

søgeord,
annoncegrupper og kampagner
Ctrl+Shift+T Tilføj flere tekstannoncer
Ctrl+Alt+T Slet flere tekstannoncer

Ctrl+Shift+G Tilføj eller opdater flere annoncegrupper

Denne vejledning refererer til AdWords Editor 6.0.1. Nogle oplysninger gælder måske ikke for
tidligere versioner.

Kopi er og i ndsæt


