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Technische fiche Internetpubs
Slider

Slider
Aantal bestanden 1 bestand: third party**

Afmeting niet expanded 120 pixels breed en 600 pixels hoog

Afmeting expanded 600 pixels breed en max. 600 pixels hoog

Maximale bestandsgrootte 70 kB

Type file(s) third party** of HTML5***

Animatie Max. 3 rotaties binnen max. 15 sec., daarna stop

Target URL URL moet aangeleverd worden via een txt-bestand.

Extra info ** Bij het aanleveren van 3rd party tag code is het belangrijk volgende richtlijnen te volgen:
1. Let op: om de visibiliteit van uw advertentie te garanderen is het cruciaal dat uw 3rd party-materiaal op een HTTPS-site 

gehost wordt.
 Als er een i  voor de url staat, dan is de site niet secure.
 Als er een  voor de url staat, dan is de site secure. 
2. indien er een z-index meegegeven wordt mag deze maximaal de waarde 9000 hebben. 

(z-index bepaalt waar HTML-elementen zich ten opzichte van elkaar bevinden in de lagen van de webpagina. Een ele-
ment met een hogere z-index zal zich bovenop een element met een lagere z-index bevinden).

Alle rich media onderbrekende reclametoepassingen (overlayer, expandables,…) moet de gebruiker rechtsboven 
kunnen sluiten. De sluitknop moet op iedere frame van de toepassing staan. De knop moet rechtsboven naast de 
inhoud of het zichtbare deel van de reclame (in geval er sprake is van een transparante achtergrond) staan. De 
sluitknop moet te allen tijde zichtbaar zijn, rekening houdend met de achtergrondkleuren van de website waar de 
reclame op staat. 
De sluitknop moet aangeduid zijn met een X en het woord ‘Close’ en dat in lettergrootte 11.
Eenmaal op de close button geklikt, moet de advertentie opnieuw naar zijn basisformaat van 120 x 600 pixels en 
mag de mouse over niet meer werken.
Enkel bij On Click op de advertentie mag deze weer openschuiven.

Voorbeeld


