
Checklist IP-tracking 

Wanneer is het zinvol om IP-tracking in te zetten 
als onderdeel van de online marketingactiviteiten 
van je organisatie? Dat is een vraag die vele 
marketeers bezighoudt. Dit komt vanuit de wens 
om de leadgeneratie via de website en het 
verkrijgen van doelgroep-informatie zo optimaal 
mogelijk in te richten. Het beantwoorden van deze 
vraag kan op basis van onderstaande checklist.
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Zijn er specifieke doelgroepen gedefinieerd die je via de SBI-codering 

kunt categoriseren waar je dienstverlening extra goed op aansluit?

Wil je inzicht krijgen in welke organisaties & doelgroepen je website 

bezoeken en hierdoor in staat zijn om leads te kwalificeren?

Wil je de mogelijkheid hebben om het gedrag van de bezoeker te 

beïnvloeden?

Als deze beide vragen positief worden beantwoord, is het zinvol om onderstaande 
vragen te beantwoorden. Hiermee krijg je inzicht in welke onderdelen van 
IP-tracking je dan in eerste instantie zou kunnen inrichten. Elke vraag die je met 
JA hebt beantwoord, wordt dan een implementatie aandachtspunt bij het in 
gebruik nemen van de IP-tracking tool. (Deze vragen zijn gebaseerd op onze 
ervaring van de afgelopen jaren met SalesFeed)

Kun je op basis van tijd/gedrag op de website een bezoekende 

organisatie kwalificeren als Marketing Qualified Lead?

Is het interessant om te weten wat jouw concurrenten op jouw 

website bekijken? 

Is het interessant om te zien welke pagina’s door welke doelgroepen 

specifiek worden bekeken, of langer dan gemiddeld worden bekeken?

Zou je willen dat de website zich automatisch aanpast aan specifieke 

kenmerken en/of gedrag van de bezoekende organisatie, zodat de site 

nog beter aansluit op de belevingswereld/informatie behoefte van de                                            

bezoekende organisatie?

Is het voor een directe opvolging van een lead interessant om real time 

te zien welke organisaties de website bezoeken?

Is het in het in het kader van Account Based Marketing interessant om 

een seintje te ontvangen als een organisaties die als target account is 

gekwalificeerd, de website bezoekt?
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Gebruik je het AIDA model en kun je de verschillende content pagina's 

van de site hierop indelen?

Als op de onderstaande twee vragen NEE wordt geantwoord, is het goed om 
de keuze voor een IP-tracking tool nog even on hold te zetten.

Is er intern een opvolgproces gedefinieerd om Marketing Qualified 

Leads op de juiste manier op te volgen?

Is het aantal website bezoekers interessant genoeg om dit als 

leadgeneratie kanaal te gebruiken?

Als alle leads bijvoorbeeld via het netwerk komen, is de website wellicht een 
minder interessant kanaal.

Komt uit de checklist naar voren dat de inzet van IP-tracking 
interessant kan zijn voor jouw organisatie om op een 
structurele manier websitebezoek te kunnen kwalificeren? 
Neem dan contact op met Fueld!
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Is het interessant om van de bestaande klanten te zien waar men op 

de website naar kijkt, zodat je eventuele cross-sell mogelijkheden kunt 

detecteren?

Dan kun je deze pagina's aan elkaar verbinden en de bezoekers automatisch                                      
indelen in de AIDA categorieën op basis van hun bezoekgedrag.

Is het interessant om op basis van gedrag en specifieke kenmerken 

van de bezoekende organisatie een bepaalde actie uit te voeren,                                                                  

zoals een pop-up of een mail naar de binnendienst?

Is het interessant om te weten welke organisaties een download van                                             

content doen, zonder dat men zijn gegevens moet achterlaten? Om 

op deze manier de conversie te verhogen?
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Is het interessant om de bezoekende organisaties eruit te halen die 

een bepaalde pagina of een aantal specifieke pagina's hebben 

bezocht?
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