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Xandr HTML5 ClickTag guide
Hos JP/Politikens Hus benytter vi hos af Xandr (også kendt som AppNexus) som adserver.
Hvis HTML5 bannere skal kunne tælle kliks igennem dem, så er der her en guide til at sikre dette.

1. Xandr HTML5 bibliotek
Første del er at få Xandr HTML5 biblioteket kodet ind i banneret, dette script nedenfor skal derfor ind
i <head> tagget i index.html filen:

<script type="text/javascript" src="https://acdn.adnxs.com/html5lib/1.3.0/appnexus-html5-lib.min.js"></script>

2. Tilføj ClickTag
Derefter skal selve ClickTag koden ind. Det anbefales at koden nedenfor ligges rundt om alt
bannerkoden i <body>, for at sikre at hele banneret er klikbart. Bemærk at landingpage ikke er kodet
ind i banneret. Særligt for Xandr, så skal landingpage afleveres løst ved siden af banneret og bliver så
tilknyttet hinanden i adserveren under banneropsætningen af Adops afdelingen.

<body>
<a href="javascript:void(0)" onClick="window.open(APPNEXUS.getClickTag(),
'_blank');">
<!-- Din bannerkode er herinde. -->
</a>
</body>

Herfra skal der ikke gøres mere for at bannerets klik virker igennem Xandr. Så banneret er teknisk set
færdigt efter at det er lagt i en zip-fil. Husk at zip-filen skal være i en flad struktur uden undermapper.
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Alle filer som der er i zip-filen tæller som initial-load, så husk at holde øje med den samlede vægt.
Polite-load kan kun bruges ved at kalde efter eksterne filer i bannerets kode. Zip-filen og en
landingpage afleveres til adops@jppol.dk.

?clickTag=https://www.xandr.com

3. Test
Der er mulighed for at teste banneret før aflevering, om ClickTag virker som det skal. Dette gøres ved
at åbne dit banner i en browser, derefter, så skriv dette ind i url stien:
Så der efter bannerets sti, er ?clickTag efterfuldt af en hjemmeside, tryk enter når det er indtastet.

Klik på banneret for at se om banneret linker til hjemmesiden, hvis den gør så virker alt som det skal.

Banneret skal overholde vores specifikationer, hold dig altid opdateret på:
http://adops.dk/specifikationer/
I tilfælde af at denne kode benyttes til tredje part tags, kan der findes info om det her:
https://docs.xandr.com/bundle/monetize_monetize-standard/page/topics/click-tracking.html
(engelsk side)
Der er ekstra information omkring Xandr og Google Web Designer og Adobe Edge her:
https://docs.xandr.com/bundle/industry-reference/page/build-an-html5-xandr-creative-in-googleweb-designer.html (engelsk side).
https://docs.xandr.com/bundle/industry-reference/page/build-an-html5-xandr-creative-in-adobeedge.html (engelsk side)
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Hvis der er tvivl omkring at få dette til at virke, så skriv gerne til adops@jppol.dk og få banneret testet
af os, vi har ikke banner produktion erfaring, men har mulighed for at teste og tjekke op mod
specifikationer.

