Załącznik nr 1
do Regulaminu świadczenia usług płatnych portalu www.katalogppoz.pl

Specyfikacja techniczna reklam
Wymagania ogólne
Forma

Format

Rozmiar
(szer. x wys. w pikselach)

Waga
(kB)

Baner A1

JPG, FLASH

750x150

35

Baner B1

JPG, FLASH

138x100

25

Baner B2

JPG, FLASH

138x100

25

Baner B3

JPG, FLASH

138x100

25

Baner C1

JPG, FLASH

200x100

30

Baner C2

JPG, FLASH

200x100

30

Przesyłane materiały reklamowe powinny mieć nadawane nazwy według przykładu:
katalogppoz_010310_750x150_5000
w polu katalogppoz należy podać nazwę firmy (klienta) używając tylko małych liter, z
pominięciem polskich znaków (zamieniamy je na odpowiedniki bez "ogonków") oraz
znaków przestankowych i specjalnych, np.: - , . ? ! _ /
pole 010309, to skrótowy zapis daty rozpoczęcia emisji wg wzoru DzieńMiesiącRok
w polu 750x150 podajemy rozmiar materiału w pikselach
w polu 5000 podajemy liczbę wyświetleń
UWAGA! Baner A1 jest banerem rotacyjnym, tzn. w tym miejscu wyświetlają się
naprzemiennie 2 lub 3 reklamy (po każdej zmianie lub odświeżeniu podstrony)

Wymagania szczegółowe dla reklam w technologii Adobe Flash.
Wersja pliku SWF - 6 lub wcześniejsza.
Animacja nie może wymagać zapętlenia z poziomu kodu strony (loop="false")
- zapętlenie animacji musi się zatem odbywać na poziomie listwy czasowej filmu.
Plik nie może wymieniać danych z zewnętrznymi serwerami; zabronione jest
odwoływanie do innych plików oraz korzystanie z opcji wczytywania plików.
Zabronione jest używanie skryptów zmieniających rozmiar i położenie okna
przeglądarki.
Plik nie może zapisywać ani zmieniać pliku cookie.
Film nie może utrudniać korzystania ze stron przez wywoływanie ostrzeżeń, błędów
i innych niepożądanych zdarzeń .
Jeśli w materiale obecny jest dźwięk, nie może być zapętlony.
Wyświetlenie pliku w przeglądarce nie może powodować obciążenia procesora na
komputerze klienckim, przekraczającego 40% dla komputerów klasy Pentium III oraz
25% dla komputerów klasy Pentium IV.
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Rozmieszczenie i oznaczenia banerów reklamowych Portalu prezentuje poniższa grafika
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