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Zalety

Praca w trybie offline, a nast pnie
przesy anie zmian na serwer.
Wprowadzanie zmian zbiorczych
(takich, jak aktualizowanie cen
ofertowych lub dodawanie s ów
kluczowych) w zaledwie kilku krokach.
Kopiowanie lub przenoszenie
elementów mi dzy grupami reklam,
kampaniami lub kontami.
Szybka i prosta nawigacja na koncie.
Praca zespo owa nad propozycjami
zmian i uzyskiwanie opinii.

Wi cej informacji mo na uzyska  pod
adresem
http://google.c om/support/adwords editor

Edytor AdWords
Bezp atna aplikacja firmy Google s ca do zarz dzania
kampaniami AdWords w trybie offline.

Edytor AdWords oferuje ró norodne funkcje i narz dzia edycji, ale podstawowy
proces jest prosty: wystarczy pobra  konto, wprowadzi  zmiany, a nast pnie
przes  zmienione kampanie.
W przypadku wi kszej liczby kampanii lub zarz dzania wieloma kontami Edytor
AdWords pomaga zwi kszy  wydajno . Mo na przeprowadzi  zaawansowane
wyszukiwanie w wielu kampaniach, wprowadza  kilka zmian jednocze nie i
przekazywa  zmiany innym osobom przed ich opublikowaniem.

Wykonywanie zbiorczych edycji. Po pobraniu kampanii mo esz jednocze nie
dodawa  lub edytowa  wiele elementów, takich jak s owa kluczowe, reklamy, stawki,
adresy URL i inne. Oprócz narz dzia Dodawania/aktualizowania wielu elementów
dost pnego w menu Dane poni ej przedstawiono kilka innych:

• Wybierz wiele elementów w widoku danych, a nast pnie kliknij cze
Zaawansowane zmiany adresu URL lub Zaawansowane zmiany cen ofertowych
u do u karty.

• Kliknij menu Edytuj > Zamie  tekst, aby odnale  i zamieni  tekst w
zaznaczonych elementach.

• Kliknij menu Edytuj > Do cz tekst, aby do czy  tekst we wszystkich
zaznaczonych wierszach w kolumnie przed lub za istniej cym tekstem.

Kopiowanie i wklejanie. Kopiowanie lub wycinanie i wklejanie elementów mi dzy
grupami reklam, kampaniami, a nawet mi dzy kontami. W menu Edycja s
dost pne podstawowe narz dzia wycinania, kopiowania i wklejania oraz
nast puj ce opcje:

• Przeci gnij i upu  element do nowej lokalizacji w widoku drzewa.
• Kliknij menu Edycja > Kopiuj specjalnie, aby skopiowa  jedynie tekst s owa

kluczowego lub adres URL miejsca wy wietlania reklam.
• Kliknij menu Edycja > Wklej specjalnie, aby wklei  te same elementy w wielu

miejscach.
• Kliknij menu Narz dzia > Narz dzie grupowania s ów kluczowych, aby

zorganizowa  s owa kluczowe w grupy reklam na podstawie wspólnych
motywów.

http://google.com/support/adwordseditor
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Czy wiesz?

Przed opublikowaniem zmian lub
udost pnieniem pliku kliknij przycisk
Pobierz najnowsze zmiany, aby
upewni  si , e pracujesz nad
najnowszymi wersjami kampanii.
Ponadto u ywaj opcji Uwzgl dnij
minimalne ceny ofertowe CPC co
najmniej raz w tygodniu.
Mo esz ustawi  preferencje
dotycz ce pobierania i ukrywania
usuni tych elementów w menu
Narz dzia > Ustawienia.
Je li lubisz pracowa  w arkuszach,
mo esz skopiowa  dane z Edytora
AdWords do arkusza, wprowadzi
zmiany, a nast pnie wklei  dane
bezpo rednio do odpowiedniego
narz dzia Wprowad  wiele zmian.
Mo na u  narz dzia Znajd
zduplikowane s owa kluczowe (w
menu Narz dzia), aby znale  je na
koncie.

Do cz do f  orum Edytora AdW  ords:
http://groups.googl e.c om/gr oup/
adwords- editor-f oru m

Sprawdzanie w poszukiwaniu b dów lub zg aszanie dania wyj tku.

• Ikony dów i ostrze automatycznie informuj , czy w kampanii brakuje
kluczowych informacji lub czy wyst puje w niej jakikolwiek inny problem
mog cy utrudnia  publikowanie.

• W razie potrzeby mo na przes  jednocze nie wiele da  wyj tków,
zaznaczaj c elementy, których dotyczy problem, i wprowadzaj c danie
wyj tku.

Ocena skuteczno ci konta. Pobierz statystyki, u ywaj c przycisku Wy wietl
statystyki, a nast pnie sortuj wed ug ró nych parametrów. Mo esz tak e:

• eksportowa  statystyki z menu Plik > Eksportuj do pliku CSV.
• U yj opcji Wyszukiwanie zaawansowane, aby znale  elementy

spe niaj ce (lub nie) okre lone progi. Przyk ad: Znajd  nieaktywne s owa
kluczowe, zaznacz wszystkie w widoku danych, a nast pnie kliknij link
Zaawansowane zmiany cen ofertowych, aby podnie  ceny ofertowe.

• W razie potrzeby mo na cofn  usuni cie reklam tekstowych i je uaktywni .
Wybierz reklamy, a nast pnie zaznacz opcj Aktywne w menu rozwijanym.

• Kliknij menu Plik > Eksportuj w celu archiwizacji, aby zapisa  migawk
konta podczas eksperymentowania z odmianami reklam lub s ów kluczowych.
W przysz ci u yj menu Plik > Importuj migawk  konta, aby przywróci
wcze niejsze ustawienia.

Wspó praca z innymi osobami. Udost pniaj zmiany i komentarze recenzentom. W
menu Plik znajduje si  wiele opcji eksportu i importu, takich jak:

• polecenie Eksport do pliku HTML — tworzy czysty widok struktury
kampanii, cznie z nieopublikowanymi zmianami.

• polecenie Eksportuj w celu udost pniania danych — pozwala na
udost pnianie zmian i komentarzy innym u ytkownikom Edytora AdWords.

ywanie skrótów klawiaturowych. Oto niektóre z wielu skrótów klawiaturowych,
których mo esz u ywa  do zwi kszenia wydajno ci. Pe na lista dost pna jest w
Centrum pomocy Edytora AdWords:
http://www.google.com/support/adwordseditor

http://groups.google.com/group/
http://www.google.com/support/adwordseditor
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Pobieranie i wklejanie
Ctrl + O Otwórz konto
Ctrl + R Pobierz najnowsze zmiany konta
Ctrl + Alt + R Pobierz ostatnie zmiany konta z

minimalnymi cenami ofertowymi CPC

Ctrl + S Publikuj zmiany

Podstawy nawigacji i wyszukiwania
Ctrl + Shift + F Otwórz wyszukiwanie zaawansowane

Tab Przejd  o jedn  komórk  w prawo
Shift + Tab Przejd  o jedn  komórk  w lewo
Alt + strza ka w
prawo/w lewo

Przejd  mi dzy widokiem drzewa i
widokiem danych

Ctrl + liczby Prze cz si  mi dzy kartami

Kopiowanie i wklejanie
Ctrl + Shift + C Kopiuj tylko s owa kluczowe lub miejsca

wy wietlania reklam
Ctrl + Shift + V Wklej elementy do wybranych grup reklam

owa kluczowe i miejsca docelowe
Ctrl + Shift + K Dodaj lub zaktualizuj wiele s ów

kluczowych
Ctrl + Alt + K Usu  wiele s ów kluczowych
Ctrl + Shift + B Dodaj lub zaktualizuj wiele miejsc

docelowych

Ctrl + Alt + B Usu  wiele miejsc docelowych
Ctrl + Shift + L Dodaj wiele reklam z wykluczaj cymi

owami kluczowymi

grupy reklam i kampanie
Ctrl + Shift + T Dodaj wiele reklam tekstowych
Ctrl + Alt + T Usu  wiele reklam tekstowych
Ctrl + Shift + G Dodaj lub zaktualizuj wiele grup reklam

Niniejszy przewodnik dotyczy Edytora AdWords 6.0.1. Niektóre informacje mog  nie mie  zastosowania do
wcze niejszych wersji.


