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1. Generelle regler for udformning af materiale 

Annoncøren er ansvarlig for bannermateriale, funktionalitet og design. Bannere, der forstyrrer det redaktionelle indhold eller 

forårsager tekniske problemer for de besøgende, vil blive fjernet fra siden med det samme. 

Annoncøren er ansvarlig for at levere bannere, der kan afvikles på alle platforme og i alle browsere. Hvis dette ikke er tilfældet, 

skal EB Backoffice have besked senest 3 hele arbejdsdage før kampagnestart.  

Al bannermateriale skal ligge inden for rammerne af den udpegede bannerplads. Dvs. ingen fremspringende billeder, lag eller 

pop-ups, som går ud over den specificerede størrelse på banneret. 

Links skal altid åbne i et nyt vindue (target =”_blank”). 

Ved brug af lyd bør der være tydelig start og stopknap. Lyden må først starte 1 sekund efter roll-over og skal stoppe ved roll-out. 

Ved format som follow-banner skal lyd aktiveres ved klik af brugeren. 

Et flash/gif/jpeg-banner må aldrig fylde mere end 60KB. 

Videostreaming i et banner må max. veje 1 MB (tidligere 500KB) og skal hentes eksternt, således at den uploadede fil på max. 

60KB først henter det tunge indhold på max. 1 MB (tidligere 500KB), når hele sitet er loadet (banneret skal altså laves som et 

polite banner) – for kodning se afsnit 10. 

Afspilning/hentning af filer, som er større end ovennævnte, er kun tilladt ved mouse-over eller klik og ikke, når siderne loades. 

Afspilning/hentning af filer må først starte 1 sekund efter roll-over. Filen, der hentes ved mouse-over, må max. fylde 2,5MB. 

Hentes filen ved klik, er max-grænsen 5MB. 



1. Generelle regler for udformning af materiale 

Hvis streaming aktiveres ved mouse-over, skal streamingen stoppe igen, når musen bevæges væk fra banneret. Visuel indikator af 

downloadstatus skal tilføjes, hvis streamingen ikke starter, før den er helt downloadet. 

Den totale animation eller video, som afvikles uden brugerinteraktion, må aldrig overstige 45 sekunder (inkl. loops). Til gengæld 

må de 45 sekunder afvikles for hver 90 sekunder (dvs. 45 sekunders animation efterfulgt af 45 sekunders pause og derefter 

afvikling igen, osv.). 

Det totale antal loops inden for 45 sekunder må max. være 5. 

Det anbefales kraftigt at bruge ActionScript2 frem for ActionScript3, da ActionScript3 kan give problemer med pop-up blokkere. 

Ligeledes kræver ActionScript3 FlashPlayer 9 eller 10, og mange af sitets brugere benytter kun flash 8 eller herunder. 

Animerede bannere uden video og uden brug af ActionScript3-specifikke effekter må max. have 18 frames pr. sekund (fps). 

Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige stroboskopiske animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer. 

Et banner må aldrig påføre CPU-forbruget en forhøjelse på mere end 5%. Se mere i afsnittet om CPU-forbrug. 

Hvis et banner linker videre til en hjemmeside af seksuel karakter, skal URL´en til denne hjemmeside indeholde en ”advarselsboks” 

med en aldersbegrænsning på min. 18 år. 

Bannere må ikke ligne redaktionelt indhold i hverken form eller tekst. Vendinger som ”Læs Mere”, ”Breaking News” o.lign. må ikke 

bruges – tekst der omtaler produkter i 3. person må heller ej anvendes. 

Bannere skal inkludere logo. 

 



2. Regler for levering af materiale 

Bannermaterialet må kun bestå af flashfiler (swf), imagefiler (gif, jpg) og/eller inline DHTML/HTML 

Bannermaterialet skal afleveres senest 3 hele arbejdsdage før kampagnestart. Ved specialformater skal materialet afleveres senest 

4 arbejdsdage før kampagnestart.  Hvis en kampagne eksempelvis skal køre mandag morgen, skal materialet være EB Backoffice i 

hænde senest onsdag morgen. 

Ved forsinket levering eller levering af fejlagtigt materiale senere end tre dage før kampagnestart kan EB ikke garantere 

kampagnestart, og leverandøren kan blive opkrævet et administrationsgebyr eller få fratrukket materialegodtgørelsen. 

Bannermateriale, som falder uden for rammerne af vægt- og format-oversigten, (se punkt 3) betragtes som specialformater. Hvis 

specialformater ønskes indrykket, bedes du kontakte EB Backoffice. Vi glæder os over og afprøver gerne nye bannerkoncepter, men 

skal først kontrollere, at de opfylder vores tekniske og redaktionelle krav. Der er ingen garanti for, at specialformater kan indrykkes. 



2. Regler for levering af materiale 

Levering af materiale: 

Bannermaterialet sendes pr. mail til backoffice_ebn@eb.dk med følgende information: 

 Navn på kunde (i emnefelt ved e-mail) 

 Kampagnenavn 

 Tidspunkt for kampagnestart 

 Evt. bureauordre-id 

 Evt. kontaktperson 

 Angivelse af format, placering og type 

 Korrekt landingpage/URL 

 Evt. tracking-URL 

 Sæt salgskonsulenten c.c. på mailen 

 

I tilfælde af overvældende negativ bruger-feedback eller forstyrrelse har EB ret til at gøre indsigelse og dermed få fjernet  

annoncematerialet, uanset om kampagnen er fuldført eller ej. Annoncøren vil i så fald have ret til at få fuldført kampagnen med  

andet, accepteret materialet. 

mailto:backoffice_ebn@eb.dk


3. Vægt- og format-oversigt 

Bemærkninger – se næste side 

Formatnavn  Pixelformat  Vægt*6 Framerate  Clicktag  Animation *1  Filformat  

Monster top *2 930x180 
/940x180 

60 KB  18 fps.  on (release) 
{getURL(_root.clickTAG”_blank”);}  

Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5  

Wallpaper *3 2560x1440 200 KB 0   INGEN  Gif, Jpeg, Png  

Megamonster  930x600  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Artikel banner stor  930x180  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Bottom/artikelbanner  300x250  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5  

Follow*4 160x600/800 60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Right/Left 140x350  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif,html5 

Sponsor 1  930x80  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Sponsor 2  930x100  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif,html5 

Sponsor 3  930x100  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Galleri top  930x90  60 KB  18 fps.  Som ovenfor  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Expand  930x180/600  60 KB  18 fps.  Se specifikke expand specifikationer  Max. 45 
sekunder  

Swf, jpeg, gif, html5 

Interstitial*5 500x500  60 KB  18 fps  Som ovenfor  Se punkt 8 Swf, jpeg, gif  



3. Vægt- og format-oversigt 

1. Den totale animation eller video, som afvikles uden brugerinteraktion, må aldrig overstige 45 sekunder inkl. loops. Til gengæld må 

de 45 sekunder afvikles for hver 90 sekunder, dvs. 45 sekunder animation, derefter 45 sekunder pause og derefter afvikling igen 

osv.  

2. Topbanner er iflg. Branchestandarderne 930x180 – men vores redaktionelle område har en bredde på 940 px – derfor kan man 

lave ”work-arounds” for at undgå pixelforskellen – ved at have wallpaper som fylder ud under topbannerets område. Vi anbefaler 

enten at køre med: 

• 940x180 (topbanner) og wallpaper på 2560x1440 

• 930x180 (topbanner – transparent baggrund) og wallpaper på 2560x1440 (men så skal man blot huske at have noget 

illustration ”under” topbanneret – så der ikke ses tydelig pixelforskel. 

3. Læs evt. mere om Wallpaper under afsnittet Ekstrabladet.dk Top/Wallpaper format (punkt 4).  

4. Follow-bannere må ikke indeholde lyd ved blot mouse-over. Hvis der er lyd i banneret, skal det manuelt aktiveres af brugeren ved 

klik. Vi anbefaler 600 px i højden, da det dette format passer bedst til de fleste skærmstørrelser.  

5. Frekvens 1-3 pr. dag. 

6. Laves bannerne som polite, er der andre retningslinjer for vægten af filen – se afsnit om polite (punkt 10). 



4. Ekstrabladet.dk Top/Wallpaper Format 
Ved udvikling af Wallpaper materiale til Ekstrabladet.dk som er 2560x1440 px – skal man være OBS på at det Primære budskab i 

wallpaperet skal være illustreret som vist i nedenstående eksempel – Det Røde område ca. 160x600 (på hver sin side af 

topbanneret).  Dette sikrer at budskabet i banneret vises overfor brugere med mindre/almindelige skærmstørrelser. På 

sektionsniveau vil wallpaperet kun vises i højden 1140 px.  Vi anbefaler ligeledes at topbanneret laves i transparent. Skal 

topbanneret expande – skal man bære OBS på at det kun er tilladt som Push down (læs evt. mere i afsnit 6).  



5. Flash-specifikationer 

Flash-bannere skal leveres som Macromedia clickTAG-Parameter, som overfører target URL til alle almindelige browser-typer,  

og derfor vil kunne tælle kliks. Bannerne leveres via IFRAME TAG/JAVASCRIPT TAG. Kliks vil blive talt og linket som requested.  

Bureauet/kunden skal levere et fuldt funktionsdygtigt banner uden hardcoded URL. Ved levering af flashmateriale SKAL der  

medfølge en billede fil (jpeg, gif eller png) til backup. 

 

Implementering af clickTAG: 

Det er vigtigt, at clickTAG er stavet korrekt for at sikre, at der kan tælles klik på banneret. 

 

Actionscript for Flash version 7 og højere:  

on(release) { getURL(_root.clickTAG, ”_blank”); }  

 

Hvis der skal bruges flere forskellige URL’er i samme banner, kan det gøres ved at bruge variablerne clickTAG, clickTAG1,  

clickTAG2 osv. 

 

Eksempel: 

on(release) { getURL(clickTAG, ”_blank”); }  

ActionScript:  

on(release) { getURL(clickTAG1, ”_blank”); } ActionScript:  

on(release) { getURL(clickTAG2, ”_blank”); }  

 

Helios IQ understøtter op til 9 forskellige URL’er i samme banner. 



5. Flash-specifikationer 

ActionScript 2.0 code:  

on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); }  

 

Hvis flere funktioner skal udføres fra samme klik på banner el. knap, bør det sikres, at den første handling efter klikket er 

åbningen af browservindue. Enhver forsinkelse mellem klik og kald af funktionen, som åbner vinduet, øger chancen for at 

trigge pop-up blokkere. 

 

ActionScript 2.0 code: 

on (release) { getURL(_root.clickTAG, "_blank"); // dont't place any functions before this line YOUR_FUNCTION(); }  

 

For større stabilitet og bedre performance anbefales det at bruge ActionScript 2. Actionscript 3 kan give problemer med pop-

up blokkere, og derudover kræver ActionScript 3 FlashPlayer 9 eller 10 – mange af sitets brugere benytter kun flash 8 eller 

derunder. 



5. Flash-specifikationer 

ActionScript 3.0 code:  

if (root.loaderInfo.parameters["clickTAG"]) { 

var clickTAG:String = 

root.loaderInfo.parameters["clickTAG"];} 

click_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, getUrlfunction); 

function getUrlfunction(ev:Event = null): void { 

ExternalInterface.call("window.open", clickTAG, 

"_blank");} 

 

For implementering af clicktag i expandable-bannere se venligst afsnit om expandable-bannere (punkt 5) 

 

Øvrige krav til flash-bannere 

Følgende flash-attributter med tilhørende værdier skal anvendes i flashkoden (object & embed): 

"quality" skal have værdien "autohigh"  

"wmode" skal have værdien "opaque"  

Ved anvendelse af iFrames skal parametrene "name" og "id" være definerede. 

 

Eventuelle afvigelser fra disse krav skal være godkendt af Mediet. Ellers kan annoncen blive fjernet uden  varsel. 



6. Expandable-bannere 

Generelle expand-specifikationer 

Expand-funktionen må først starte 1 sekund efter, musen er ført ind over banneret. 

Ved expandable flash-bannere skal Transparency-mode anvendes. Benyt ikke Opaque. 

Expand-banneret består af et kollapset format og et expandet eg.: topbanner i størrelsen 930x180 (collapsed) og max. 930x600 

(expanded). 

Øvrige specifikationer for flashbannere gælder også for expandable bannere. 

Det anbefales at benytte ActionScript2 frem for ActionScript3. 

 

På ekstrabladet.dk er det muligt at køre med expandable bannere på nedenstående formater - Se uddybende beskrivelse og 

specifikationer for disse i dette afsnit. 

930x180 -> 930x600 eller 1260x600 

300x250 -> 600x500 eller ”dobbelt højde” – ”dobbelt bredde” 

160x600 -> 600x600 eller ved *Follow dobbelt Expand 160x600 -> 1260x600 

 

Expandable bannere skal sendes til Ekstra Bladets Backoffice (backoffice_ebn@eb.dk) senest 5 dage før kampagnestart, således at 

der kan testes og eventuelt tilrettes. 

*Må kun expande til 1260x600 – hvis formatet er Follow Dobbelt Expand – læs mere i afsnit 8 – Special Formater  
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6. Expandable-bannere 

Expandable Topbanner 930x180 -> 930x600 eller 1260x600 

Expandable bannere med ’drop down’ fungerer på den måde, at banneret ved expand lægger sig ud over artiklerne på sitet.  

Expandable banner med ’push down’ af sitet fungerer på den måde, at banneret’ når det ’expander’, skubber det redaktionelle 

indhold ned.  

 

Expandable Artikelbanner 300x250 -> 600x500 eller ”dobbelt højde” – ”dobbelt bredde” 

Expandable bannere 300x250 fungerer på den måde, at det kan expande ud til venstre side for banneret – dog max 600x500, over 

det redaktionelle indhold. Hvis der er ønske om at banneret skal expande ned, eller til højre, skal dette testes af Backoffice.  

 

Expandable Followbanner 160x600 -> 600x600 eller ved Follow dobbelt Expand 160x600 -> 1260x600 

Expandable bannere 160x600 fungerer på den måde, at det expander ud til venstre eller højre side for banneret – dog max 

600x600, over det redaktionelle indhold. *Læs mere om Follow dobbelt expand i afsnit 8 om special formater.  

 

 

 

 



6. Expandable-bannere 
Expandable bannere: 

 

ExpandTAG 

 

Variablen expandTAG indeholder url’en til at expande en flash til den fulde størrelse. 

ActionScript: 

on(release) 

{ 

getURL(expandTAG, ”_blank”); 

} 

 

• Alternativ FSCommand til expand: 

on(release) 

{ 

fscommand(“expand”); 

} 

 



6. Expandable-bannere 

CollapseTAG 

 

Variablen collapseTAG indeholder URL’en til at mindske en flash til dens kollapsede størrelse. 

 

ActionScript: 

 on(release) 

{ 

getURL(collapseTAG, ”_blank”); 

} 

 

 

• Alternativ FSCommand til collapse: 

on(release) 

{ 

fscommand(“collapse”); 

} 

  

FSCommand for Expand Height: 

 

 



6. Expandable-bannere 

Vigtigt for expandable-bannere med ’push down’: 

Expand-funktionen skal aktiveres ved mouse-over eller klik på banneret og deaktiveres ved mouse-out på banneret. Altså 

skal expand-funktionen laves uden TAG 

 

Eksempel på kodning af ’clicktag’ samt ’expand’ og ’collaps’-funktion: 

 

on (rollOver) {  

   gotoAndPlay("expand");  

}  

on (rollOut) {  

   gotoAndPlay("contract");  

}  

on (release) {  

   getURL(_root.clickTAG, "_blank");  

}  

 



6. Expandable-bannere 

Hvis banneret hostes af 3. part, gælder følgende: 

 

Adform accepterer kun expand-bannere lavet med to filer. Sådanne bannere skal være compiled med Flash 8 eller højere. Ifølge en  

Adobe bug (http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1065) kan der forekomme pop-up problemer ved bannere compiled med  

tidligere versioner end Flash 8 i IE7. 

 

Adform expand-bannere skal have en normal størrelse og en expanded størrelse samt to backup gif’s i tilsvarende størrelser – fx. 

består et 930x180 expandable banner dermed af to filer: én på 930x180 og én på fx. 930x600. 

clickTAG variabel skal implementeres i den expandede størrelse banner. Detaljerede instruktioner på dette kan findes her: 

http://www.adform.com/adf/support.html 

Test altid Flash-bannere live ved at bruge Adforms Creative Test Module, som kan findes her: http://test.adform.com 

http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1065
http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1065
http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1065
http://www.adform.com/adf/support.html
http://test.adform.com/


7. Rich Media specifikationer 

Strukturelle specifikationer: 

Bannere må ikke indeholde mere end 1 stk. HTML-fil. AdTech understøtter ikke eksterne js-filer. Disse skal være integreret i 

bannerets kildekode. Alle elementer skal være gemt på samme niveau. Filnavnene må ikke indeholde specielle karakterer som ”æ, 

ø, å” eller ”space”. HTML eller DHTML-bannere bliver uploaded i en zip-fil. Disse zip-filer må ikke være komprimerede. 

 

HTML-filens kildekode: 

HTML'ens kildekode skal omskrives i JavaScript (i form af document write). Browser-relaterede problemer som JavaScript-fejl i IE6  

skal der tages højde for. Kildekoden må ikke indeholde følgende TAGs: <HTML>, <HEAD>, <TITLE> og <BODY>. Funktioner som  

#onLoad# kan ikke blive eksekveret i <BODY>. *.CSS-definitioner i <HEAD> vil blive annulleret og set bort fra. Generelt skal  

funktioner, som kan påvirke programmeringen af websitet, undgås. (F.eks. "onLoad", o.s.v.) JavaScript-variabler, som samles i HTML- 

kommandoer, kan være årsag til problemer, når de repliceres af en annonceserver (f.eks. variablen: "var IMG;" eller funktionen  

"IMGPRELOAD( );"), hvilket ofte bliver brugt af Dreamweaver. 



7. Rich Media specifikationer 

Placering af lag og DIVs inden i banneret skal være relative og ikke absolutte, da den aktuelle placering bestemmes af AdTech TAG'et.  

I alle bannere med formularer understøtter AdTech ikke transmissionen POST (METHOD="POST"), da det ikke kan bruges som redirect. 

Alle disse bannere skal omprogrammeres til METHOD="GET". Når metoden GET bruges, må URL'en ikke være længere end 1.012 Bytes 

(256 karakterer). Det er meget vigtigt, at HTML og DHTML-bannere fungerer lokalt. 

 

JavaScript: 

Annoncøren bør i størst muligt omfang anvende funktionaliteter via Flash. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende 

JavaScript. JavaScripts skal testes nøje af annonceproducenten i de mest almindelige webbrowsere og operativsystemer (se FDIM-

statistik). Mediet har ikke mulighed for at teste og rette fejlbehæftede JavaScripts. Kode, som er årsag til problemer på sitet, fjernes 

omgående. 



7. Rich Media specifikationer 

 JavaScript: 

Sæt eget præfiks foran variabler og funktionsnavne, f.eks.: company_myFunction(); eller var company_myString=”string”; Dette for 

at undgå konflikt med øvrige annoncer eller Mediets egen kode. Det er også okay at anvende forkortelser eller på anden måde 

skabe unikke præfiks. 

Al annoncekode skal placeres inline i html-siden. Derfor kan anvendes <script></script> tags med indhold. Der kan ikke placeres 

kode hvor som helst i dokumentet, f.eks. i header eller bunden af dokumentet, da det kan skabe problemer f.eks. ved initiering. 

Window-events må ikke anvendes, medmindre andet aftales. 

Det er ikke tilladt at scripte mod andre objekter uden for eget annonceareal. 

Der kan opstå problemer med klikmålingen, når links genereres eller eksekveres via JavaScript. Annoncer uden klikmåling 

accepteres, men annonceproducenten bør informere sin kunde om det. 



8. Specialformater 
Specialformater kan tage op til 5 dage at teste og godkende. 

 

Interstitials: 

 

Et format som "mørkelægger" siden med en transparent farve, og annoncen vises midt på siden. 

Annoncen bliver siddende, selvom brugeren scroller. 

Visningstid: max. 7 sekunder – der skal tages højde for, at budskabet skal kunne nå at blive opfattet på 7 sekunder. 

Format: swf og 3. parts tag. 

Filstørrelse: Max 500 x 500 pixels, Vægt: *Standard vægt specifikationer 

Framerate: max. 18 fps. Køres ikke i IE6 og tidligere. 

Siden loades samtidig med, at interstitial-annoncen vises. Derfor anbefales det, at der ikke anvendes eksterne filhentninger. 

Ligeledes anbefales det at gøre hele annoncen så enkel som muligt for at undgå eventuelle performance-problemer, og at annoncen 

’hakker’. 

 Interstitials vises med frekvens 1 pr. dag. 

 



8. Specialformater 

Specialformater kan tage op til 5 dage at teste og godkende. 

 

Follow dobbelt expand: 

 

Follow bannere som vises samtidig (højre og venstre side) – bannerne expander ved mouseover (1 sekunds delay) så de expander 

tværs over sitet. Bannerne expander fra 160x600 > 1260x600.  

Højre banner expander mod venstre og Venstre mod Højre 

Man kan lave illustrationen i Expand banneret så 1260x600 banneret kommer frem som designeren lyster. Eg. 

Oppefra ned, fra Højre mod venstre, bannerne expander mod midten etc. 

Format: swf. Og 3. parts tag *læs mere om Expand specifikationer afsnit 6 

Vægt: *Standard vægt specifikationer 

 

 

 



9. Guidelines vedrørende CPU 

Macromedias Flash-player bruger af den enkelte computers CPU (Central Processing Unit), når den håndterer animation, masker, 

kører kode og udfører beregninger i Flash. Filer, som indeholder avancerede animationer, overgange, loops og tidsstyret 

funktionalitet, forbruger relativt en større andel af computerens processorkraft. 

 

Flash-filen konkurrerer om CPU-brugen med de andre processer, som er i gang på computeren. Hvis en annonce kræver for meget 

processor-kraft, kan det påvirke ens egne eller andres annoncer. I værste fald bliver hele computerens regnekraft nedsat, og den 

bliver langsommere til at loade websiden. Når der er flere Flash-annoncer på den samme side, er det vigtigt, at alle annoncerne 

bidrager til at holde CPU-forbruget i bund. 



9. Guidelines vedrørende CPU 

Der findes flere måder at holde CPU-forbruget nede på: 

Brug færre animationer, som baserer sig på matematiske beregninger i Actionscript. 

Fjern unødige keyframes fra animationen og brug Tweening-funktionen i stedet for ’frame-by-frame’-animation. 

Sænk antallet af billeder pr. sekund (framerate) - der bør maksimalt være 18 pr. sekund. 

Minimér brugen af overtoninger, gennemsigtighed, masker og animationer. 

Billedobjekter, som bruges mere end én gang i flashfilen, bør konverteres til symboler. Symboler gemmes kun én gang i filen og 

genbruges senere. Det reducerer både filstørrelse og CPU-forbrug. 

Begræns forandringerne mellem hver keyframe. 

Minimér informationerne, som lagres i de første frames. Tungere logik bør lægges senere i tidsforløbet. 

Funktioner, som aktiveres af brugeren, er at foretrække (ved roll-over/klik). 

Undgå unødige timer-funktioner og loops. 

Almindelige streger kræver mindre hukommelse end prikkede/stiplede streger eller streger lavet med pensel-værktøjet. 

Gruppér objekter og lav kald til hele gruppen i stedet for hvert enkelt objekt. 

Minimér antallet af fonte og konvertér ikke tekst til grafik unødigt. 

Brug vektor-grafik frem for pixel-grafik. Optimér vektor-grafikken. Vælg Modify>Smooth, Straigthen eller Optimize for at reducere 

antallet af vektor-points. 



9. Guidelines vedrørende CPU 

Yderligere faktorer, der forværrer CPU-performance: 

Flere samtidige animerede sekvenser over mange lag. 

Animerede sekvenser med transparent baggrund, som ligger oven på importeret grafik (jpg, png, etc.) 

Action Script-genererede handlinger sat til random (f.eks. ’fog’ og ’rain’). 

 Importeret pixel-grafik, der skaleres op over en længere tidssekvens. 

 

En måde at kontrollere CPU-forbruget på er at åbne Windows Task Manager (Windows Opgavebehandling) ved at trykke CTRL-ALT-

DEL. Under Performance vises et diagram over CPU-forbruget. Åbn swf-filen i browseren og kontroller diagrammet igen. En lille top 

på 20-30% er helt normalt. Men hvis ikke CPU-forbruget stabiliserer sig på et relativt lavt niveau (5-10%), bør der ændres i filen. 

 

Selvfølgelig varierer CPU-forbruget mellem forskellige maskiner og på baggrund af, hvilke processer der kører. Derfor kan det være 

svært at finde det præcise CPU-forbrug. Det er kun et mindretal af Mediets brugere, som har den nyeste computer-model, og 

mange af brugerne har sandsynligvis Word, Outlook og andre programmer åbne samtidig. 

 

Mediet forbeholder sig ret til at fjerne annoncer, som fungerer dårligt eller bruger urimeligt meget CPU, uden varsel. 



10. Polite-bannere 

Heavy rich media-bannere kan tynge loadtiden på sitet betydeligt, og som en løsning på dette, anbefaler vi, at der bruges polite-

bannere. Polite-bannere tillader, at banneret vejer væsentligt mere end normalt, fordi image filen i banneret ’erstatter’ 

originalbanneret i den tid, det tager for sitet at loade færdigt. Først derefter loader den ’tunge’ swf-fil. 

 

Enkel polite-banner-løsning på EB 

EB Backoffice har i samarbejde med Adtech fået udviklet en polite-template i Adtech, som gør det muligt for os at konvertere et 

almindeligt banner til et polite-banner. 

For at vi kan køre et banner gennem vores polite-template, skal vi modtage to filer (swf, gif eller jpeg). En ’let’ fil på max. 60 KB og en 

’tung’ fil på max. 1 MB uden brugerinteraktion – og max 2,5MB med brugerinteraktion. Disse filer skal selvfølgelig også overholde 

vores generelle regler for udformning af materiale. 

 

Ønsker man, at materialet som polite-banner skal igennem et 3. part bureau såsom Adform eller Doubleclick, er her nedenfor en 

guide til udformning af polite-bannere. EB anbefaler dog, at kunden tager direkte kontakt til det pågældende 3. parts bureau for at få 

bedst mulig teknisk support. 



10. Polite-bannere 

Guide til konstruktion af polite-bannere via Adform 

(se evt. http://test.adform.dk/testpage/banner-specifications/rich-media-instructions/polite-banner/ ) 

 

Instruktioner: 

Der er to typer af polite bannere: 

1. Baseret på JavaScript – når siden er loadet, vil den ’lette’ billedfil vises, og når siden er loadet færdigt, vil den ’store’ swf-fil/banner 

erstatte billedfilen. På nuværende tidspunkt er det kun billedfiler, der må være ’polite-kilde’. Alt, hvad du skal gøre, er at levere os en 

billed- og en swf-fil. Swf-banneret skal laves efter Adforms specifikationer. 

2. Baseret på ActionScript – idéen er, at banneret skal have specielle Adform-komponenter og skal have implementeret event-listener, 

som vil kalde specialfunktioner, når siden er fuldt loadet. Dette scenarie er meget brugbart til videobannere for at starte video 

streaming, men kun når siden er fuldt loadet. 

http://test.adform.dk/testpage/banner-specifications/rich-media-instructions/polite-banner/
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10. Polite-bannere 

Oprettelse af polite-bannere (baseret på ActionScript) 

For at kunne oprette Adform polite-bannere, skal man downloade Adform Creative Toolkit extension. 

Instruktioner: 

Adform anbefaler, at man bruger Adform Creative toolkit extension til at lave polite-bannere. For at åbne denne extension 

følg Window -> Other Panels -> Adform i din Flash API topmenu. Manualen til Adform Creative toolkit kan man finde her. 

Det er dog muligt at oprette Adfom Content Manager bannere uden Adform Creative Toolkit, hvis man følger disse 

Guidelines: 

1. Når Adform Creative Toolkit er installeret, er alle Adform komponenter placeret i din Adobe Flash installationsoversigt. Disse kan 

ses ved at vælge Window -> Components i topmenuen. 

2. Før AdformCore-komponentet… 

3. Implementer koden under banneret. 



10. Polite-bannere 

Hvis du benytter ActionScript 2: 

import com.adform.events.AdformPoliteEvent; 

import com.adform.events.AdformEventDispatcher; 

System.security.allowDomain("*"); 

function handlePageLoaded(adformPoliteEvent:Object):Void 

{ 

// her skal du starte med at loade en anden stor swf fil 

} 

AdformEventDispatcher.addAdformEventListener(AdformPoliteEvent.PAGE_LOADED, handlePageLoaded); 



10. Polite-bannere 

Hvis du benytter ActionScript 3: 

import com.adform.events.AdformPoliteEvent; 

import com.adform.events.AdformEventDispatcher; 

Security.allowDomain("*"); 

function handlePageLoaded(adformPoliteEvent:AdformPoliteEvent):void 

{ 

// her skal du starte med at loade en anden stor swf fil 

} 

AdformEventDispatcher.addAdformEventListener(AdformPoliteEvent.PAGE_LOADED, 

handlePageLoaded); 

  

Når siden er loadet færdig, kaldes funktionen handle page loaded. Herefter kan du loade heavy content banner. 

Du skal implementere clicktaggets variable. Detaljerede instruktioner for clicktag-implementering er beskrevet under punkt 4. 

Bannerne skal udarbejdes til Flash 8 eller en nyere version. Der kan forekomme pop-up blokker problemer med interaktionen ved brug 

af en ældre version end IE7. 



10. Polite-bannere 

”Fif” til konstruktion af polite-banner vha. DoubleClick Studio Library 

 

1. Download DoubleClick Studio Library via Google  

2. Installer det i Flash SDK’et 

3. Træk et instance af komponenten ind på stagen, (men uden for det synlige område af scenen) 

4. Aktiver Enabler'en i AS3 koden: Enabler.init(this); 

5. Sæt en eventlistener på Enabler'eren, der affyrer en method (funktion), når HTML-siden er 

indlæst:  Enabler.addEventListener(StudioEvent.ON_PAGE_LOADED, pageLoadHandler); 

6. Lav funktionen, der skal starte hele møllen, når HTML-siden er indlæst 



10. Polite-bannere – html5 

Hvis man ønsker at kode et html5 banner som Polite – gøres det således: 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
   <script src="http://ads.pictela.com/ads/jsapi/ADTECH.js"></script>   
 </head> 
 <body> 
   <script> 
     function pageLoadHandler() { 
       alert("The host page has fully loaded!")  
     }       
     if (ADTECH.isPageLoaded()) { 
         pageLoadHandler(); 
     } else { 
       ADTECH.addEventListener(com.adtech.RichMediaEvent.PAGE_LOAD, pageLoadHandler);  
     } 
   </script>       
 </body> 
</html> 

 

http://ads.pictela.com/ads/jsapi/ADTECH.js


11.  Banner-templates 

På eb.dk har vi mulighed for at booke specielle formater via templates gennem vores adserving-system. Dette giver muligheden 

for at afvikle specielle formater uden for mange tekniske udfordringer. 

 

Top Expand (Drop-down) 

Top Expand (Push-down) 

Follow Expand 

Polite-bannere 

 Interstitial 

 



11.  Banner-templates 

Top Expand (Drop-down) 

Top Expand med drop-down er et topbanner, som expander udover det redaktionelle indhold. Vi sørger for, at der bliver kodet 

1 sekunds delay i expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet. 

 

Materialelevering: 

Top/Expand banner – 930x180 -> 930x600/1260x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer – læs mere under punkt 6) 

Landingpage URL 

Evt. impression tracking URL 



11.  Banner-templates 

Top Expand (Push-down) 

Top Expand med push-down er et expand banner, som skubber det redaktionelle indhold ned. Vi sørger for, at der bliver kodet 1 

sekunds delay i expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet.  

 

Materialelevering: 

Top/Expand banner – 930x180 -> 930x600/1260x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer – læs mere under punkt 6.) 

Landingpage URL 

Evt. impression tracking URL 



11.  Banner-templates 

Follow Expand  

Follow Expand er et Follow banner der expander indover det redaktionelle indhold. Vi sørger for, at der bliver kodet 

1 sekunds delay i expand-delen, og at banneret fungerer, som det skal på sitet. 

 

- Hvis banneret skal køre på Højre side – skal det expande ind mod venstre. 

- Hvis banneret skal køre på Venstre side – skal det expande ind mod højre. 

 

Materialelevering: 

Follow/Expand banner – 160x600 / 600x600 (Banneret skal kodes efter vores specifikationer – læs mere under punkt 5.) 

Landingpage URL 

Evt. impression tracking URL 



11.  Banner-templates 

Polite-banner 

Polite-bannere tillader, at banneret vejer væsentligt mere end normalt, fordi det ’lette’ banner ’erstatter’ originalbanneret i 

den tid, det tager for sitet at loade færdigt. Og først derefter loader den ’tunge’ swf-fil. Vores template vil sørge for, at 

ovenstående funktion fungerer korrekt på sitet. 

 

Materialelevering: 

 ’Let’ banner: 

• Format: swf, gif, jpeg eller png 

• Vægt: max. 60KB 

• Samme specifikationer gældende for almindelig bannere – læs mere under punkt 3 og punkt 4. 

 ’Tungt’ banner: 

• Format: swf 

• Vægt: max. 1 MB 

• Samme specifikationer gældende for almindelig bannere – læs mere under punkt 3 og punkt 4. 

Landingpage URL 

Evt. impression tracking URL 

 



11.  Banner-templates 

Interstitial 

Interstitial er et format, som ’mørkelægger’ siden med en transparent farve og vises midt på siden. Annoncen bliver siddende, 

selvom brugeren scroller. 

Visningstid: max. 7 sekunder – der skal derfor tages højde for, at budskabet skal kunne nå at blive opfattet på 7 sekunder. Der 

vil være en lukknap i øverste højre hjørne af annoncen. Vores template vil sørge for at ovenstående funktioner fungerer 
korrekt på sitet. 

 

Materialelevering: 

Størrelse: max. 500x500 

• Format: swf eller 3. parts tags 

• Vægt: max. 60 KB 

• Samme specifikationer gældende for almindelig bannere – læs mere under punkt 4. 

 Evt. Landingpage URL – medmindre materialet leveres som 3. parts tags 

 Evt. impression tracking URL 



 

12.  HTML5 bannere 

 
HTML5 bannere der skal understøttes af Adtech skal indeholde følgende: 

 

• Sæt alle nødvendige scripts i index.html (Roden af mappen). 

• Sæt alle filer I roden af mappen. Må ikke indeholde en mappestruktur. 

• Navngiv id, klasser, funktioner og variabler, så de passer med elementet. 

• Anvend Adserver variabel (_ADCLICK_)* indenfor index.html. Adserver vil ikke erstatte variablerne i js. filer, yderligere HTML-

filer eller andre filtyper. 

• Adserver variabler bruges til eksempelvis at tælle klik eller definere den korrekte sti til billeder. 

 

 *HTML banner kode eksempel med Adserver variabel i index.html: 

 

 <a href="_ADCLICK_http://www.aol.com" target="_blank"> <img src = "_ ADPATH_300x250_blau.jpg" width = "300" height = 

"250" alt = "ADTECH" /> </ a > 

  

http://www.aol.com/
http://www.aol.com/
http://www.aol.com/


 

12.  HTML5 bannere 

 
En anden mulighed er, at hoste alle filerne på en ftp server og angive en iframe:  

  

• Indsæt Clicktag i index.html før Adserver variabel virker i iframen* 

  

Eksempel på iframe med Adserver variable:  

 

 <iframe src="http://url-hvor-filerne-ligger?click=_ADCLICK_http://url-hvor-banneret-skal-linke-til" 
style="border:0;overflow:hidden;width:Xpx;height:Xpx;"></iframe> 

*Clicktag: 

 

HTML5 Edge Animate Eksempel på Javascript kode der opfanger Adserver variable "_ADCLICK_" i iframen. (Indsættes efter sidste 
<div>) 

 

<script type="text/javascript"> 

    var gotourl = location.href.split("?click=")[1]; 

    var foo = document.getElementById('Stage'); 

    if (typeof foo.addEventListener !== 'undefined') { 

        foo.addEventListener( 'click', clickHandler, false ); 

    } else { 

        foo.attachEvent( 'click', clickHandler ); 

    } 

    function clickHandler() { 

      window.open(gotourl); 

    } 

</script> 
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