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• Základom affiliate programu je integrácia meracích
kódov do stránky inzerenta
• Inzerent k sebe umiestňuje kódy, podľa ktorých
administračný systém .dognet vie identifikovať, ako klik
(návštevu), tak sale (akciu zo strany užívateľa)
• Následne sa určí, či sa bude akcia schvaľovať manuálne
alebo automaticky
• Inzerent má vo svojom profile zoznam predajov a klikov
• Slúži či už na orientačné sledovanie alebo na cielené
odsúhlasovanie alebo korekciu akcií (predajov)

Čo presne v rámci procesu užívateľ vyplnil, resp. systém
vygeneroval sa dá v rámci sale (akcie) identifikovať.
Nazývajú sa parametre,
môže to byť napr. meno, ID predaja, telefónne číslo, výška predaja
a pod.

Web publishera

Klik na banner

V tomto momente systém zistí,
že klik užívateľ a prišiel z webu
publishera a zaznamená to ako
klik, teda návštevu z webu
publishera zaradeného v sieti
.dognet.

Prechod na web
inzerenta

Tracking kód na
landing page
Zaznamenanie
návštevy

Užívateľ
preklikáva web a
prechádza
procesom, ktorý
je v záujme
inzerenta
(predaj, vyplnenie
formuláru a pod.)

Tracking kód na thank you page
Užívateľ sa dostáva na tzv. „Thank
you page“, ktorá je posledným
krokom pri akcii na webe
inzerenta

Na poslednej stránke sa v
HTML objaví kód zo
systému .dognet, ktorým
sa zaznamená sale a
pridelia sa mu určité
špecifické parametre pre
ľahšie identifikovanie
akcie v systéme.

Meranie landing page:
1.Štandardné meranie s použitím .js
2.Meranie cez PAP Api ClickTracker s použitím PHP
Meranie „thank you“ sale page
1.Štandardné meranie s použitím .js
2.Meranie cez PAP Api SaleTracker s použitím PHP
3.Meranie cez skrytý obrázok (pixel)

• Integračné kódy nájdete vo Vašom administračnom
paneli na http://login.dognet.sk/merchants/login.php
• V ľavom paneli Nástroje > Integrácia
• Vyberieme možnosť, ktorý krok sa chystáme integrovať
• Následne vyberieme jednu z možností trackingu a
umiestnime to na web pomocou technológie, ktorá viac
vyhovuje či už po bezpečnostnej alebo funkčnej stránke

1.

2.

API PHP integrácia
• Landing page integrácia http://support.qualityunit.com/978034Pap_Api_ClickTracker
• Thank you page integrácia http://support.qualityunit.com/938257Pap_Api_SaleTracker
Štandardná integrácia cez .js aj s použitím skrytého pixela
• Landing page integrácia http://support.qualityunit.com/417400-Clicksreferrals-tracking
• Thank you page integrácia http://support.qualityunit.com/492724General-sales--leads-tracking
ID ako inzerenta nájdete vo svojom administračnom paneli v sekcii
Nástroje > Integrácia. V trackovacích kódoch sa nachádza v
PostAffTracker.setAccountId(‚<<ID>>');
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Parametre slúžia na lepšiu identifikáciu akcie
Nachádzajú sa v integračnom kóde na „thank you page“
Slúžia na to, aby sme v systéme presne vedeli identifikovať akciu
Je to nutné pri nastavení provízií za predaj a pri manuálnom procese
odsúhlasovania leadov, sale alebo iných akcií
• Bez parametrov by nebolo možné presne v systéme identifikovať akciu a
odsúhlasiť ju
• Ideálne aj pri automatických zberoch, kde sa rieši akcia ako taká a je
automaticky odsúhlasená (kalkulácia, vyplnenie formuláru a pod.), ale je
možné sledovať nekvalitné resp. neplatné predaje
• Parametre sa vkladajú dynamicky do kódu v čase generácie HTML kódu thank
you page
Viac informácií o tracking kódoch pre štandardnú .js integráciu a integráciu cez skrytý pixel
http://support.qualityunit.com/873987-Available-tracking-parameters
Viac informácií o tracking kódoch pre API SaleTracking metódu
http://support.qualityunit.com/938257-Pap_Api_SaleTracker

SSL certifikát pre doménu postaffiliatepro.com a jej subdomény

Viac o certifikáte:
http://www.digicert.com/ssl-cps-repository.htm

SSL certifikát pre doménu dognet.sk a jej subdomény

Viac o certifikáte:
http://www.geotrust.com/resources/repository/legal/

Sme pripravení
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