Technische fiche Internetpubs
Big Leaderboard Expandable Pushdown
Big Leaderboard Expandable Pushdown
Aantal bestanden

1 bestand: third party**

Afmeting niet expanded

960 pixels breed en 150 pixels hoog

Afmeting expanded

960 pixels breed en max. 400 pixels hoog

Max. bestandsgrootte

100 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 element 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 houdende 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.
HTML5
& zip-files

HTML5-specificaties***
• Wij aanvaarden HTML5 in de vorm van een .zip file of 3rd party script
• Wij aanvaarden GEEN HTML5 voor mobiel en nieuwsbrieven
• De index.html moet een clickTag bevatten (de schrijfwijze is van groot belang)
- in de <head>: <script type="text/javascript">
var clickTag = "http://www.mysite.com"; </script>
- in de globale <div>:
<div onclick="window.open(window.clickTag)" 			
style="cursor:pointer"> </div>
Zip-file specificaties
• De .zip file bevat een index.html
• De index.html bevat een clickTag
• Alle links in de HTML5, zoals een link naar een image e.d. moeten relatieve links zijn
vb. <img src="/graphics/ad-image.jpg">
Externe libraries en webfonten kunnen hier een
uitzondering op zijn. Als je externe libraires linkt (jquery enz.) dan moet de request via HTTPS (SSL) lopen.
• Het aantal files moet beperkt blijven tot max. 15 om het te traag laden te vermijden.
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