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Technische fiche Tablet App Advertising
Tablet App Advertising (iPad / Android) – Dynamische interstitial

Dynamische interstitial
Aanlevering .ZIP-bestand via internetpub@roularta.be

Moet bevatten:
-  Een HTML5-file
-  2 afbeeldingen voor offline modus
-  Txt-bestand met target URL > opgepast: HTTPS vereist !!* 1 https-URL moet aangeleverd worden via 
een txt-bestand dat gebruikt wordt voor zowel portrait- als landscape-afbeelding
* Meer info, zie App Transport Security (ATS)-requirements van Apple.

--> Maak gebruik van absolute links. M.a.w. staat de content bij u (klant) zelf.
--> Enkel indien u (klant) een meting voorziet achter de links, kan het klikgedrag gemeten worden.

Opgelet Test vooraf de HTML5-file in de Safari browser op iPad. Controleer of alles correct werkt.

Template Download een HTML5-template (inclusief meetcode) op bit.ly/1bunbf8

VIDEO (absoluut linken in HTML 5-file)

Video aspect ratio (portrait) 1536 pixels breed x 2048 pixels hoog

Video aspect ratio (land-
scape)

2048 pixels breed x 1536 pixels hoog

Type file MPEG-4 (Baseline profile)

Video codec H.264 (Baseline profile 3.1)

Max. bestandsgrootte Max. 10 MB

Data rate 800 kbps (3G en Wifi)

Extra (zie HTML5 template) Stillframe: 768 pixels breed x 1024 pixels hoog (aspect ratio video)
x-, y-coördinaten voor positie video in landscape en portrait mode

ACHTERGRONDBEELDEN ! ONLINE MODUS (absoluut linken in HTML 5-file)

Afmeting afbeelding portrait 1536 pixels breed x 2048 pixels hoog

Afmeting afbeelding  
landscape

2048 pixels breed x 1536 pixels hoog

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

Type file(s) GIF, JPEG, animated GIF, PNG

Max. bestandsgrootte Max. 150 kB

Target URL 1 URL moet aangeleverd worden via een txt-bestand dat gebruikt wordt voor zowel portrait- als landscape-afbeelding

ACHTERGRONDBEELDEN ! OFFLINE MODUS (afzonderlijk aan te leveren in .ZIP-bestand)

Afmeting afbeelding portrait 1536 pixels breed x 2048 pixels hoog

Afmeting afbeelding  
landscape

2048 pixels breed x 1530 pixels hoog

Info T.b.v. offline modus is het belangrijk om ook telkens 2 statische achtergrondbeelden te bezorgen: 1 voor portrait + 
1 voor landscape (enkel GIF, JPEG, PNG, geen animated GIF)

Voorbeeld


