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Jaarverslag WTKG-web 2006

De omvang van de website is gegroeid naar circa 50 Mb.

Voor de tellingen van bezoekersaantallen enz., is dit jaar

een andere (meer betrouwbarevanwegeminderdubbeltel-

lingen) teller gebruikt. Dit is de belangrijkste oorzaak van

verschillenmet de aantallen van vorig jaar. Daarnaast was

de site enkele keren voor langere tijd onbereikbaar hetgeen
deabsolute aantallen heeft beïnvloed.Wat getallen:

• 6602 bezoekers bezochten 20.005 pagina’s (gemiddeld

3 pagina's per bezoeker);

• Meest opgevraagde pagina’ s: Activiteiten (2159), Op-

merkelijke vondsten (1872), Home (1504), Stratigrafie

(1434), Paleogeografie (1031);
• 61,6 % van de bezoekers bekijkt 1 pagina, 20% bekijkt

2 of3 pagina’s;
• Bezoekers per land: Nederland(61,1%), België (22,1 %),

Onbekend (13,19%), VS (7,95%). Uitde statistieken voor

taal blijkt dat in het percentage ‘Onbekend’ 2,75% uit

Duitsland zal zijn.

We zijn ontevreden over de provider vanwege de onbe-

reikbaarheid en slechte support bij vragen en (oplossen

van) problemen. Inmiddels hebben we een andere provi-

der op het oog.

Naast het uitvoeren van onderhoud is nagedacht over het

vernieuwen van de website en in het verband daarmee uit-

proberen van andere software. De voor november geplan-

de enquête is uitgesteld en zal in 2007 worden gecombi-

neerd met enquete over excursies.

Ton LindemannI, Sylvia Verschueren

Het afgelopen jaarheeft vooral in het teken gestaan van on-

derhoud van de bestaandepagina’s. Bijgewerkt zijn:
• Programma;
• Inhoudsopgave van Afzettingen en Cainozoic Research;
• Alle opmerkelijke vondsten als gepubliceerd in Afzettin-

gen;

• Fotoverslag van Egem-excursie (foto’s aangeleverd door

Lex Kattenwinkel, waarvoor hulde!);

• Fotoverslag van de Miste-dag;
• Update soortenlijst Miste.

In het vierde kwartaal heeft het onderhoud achter gelopen

vanwege een PC crash. Eerst moest een andere PC worden

aangeschaft. Helaas viel de crash samen met problemen bij

de provider waardoor de site in het vierde kwartaal lange-

re tijd niet bereikbaar was. Met een weer draaiendePC en

goede back-ups waren de problemen snel verholpen.


