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Tehniskie nosacījumi
1. Formāti un maksimāli pieļaujamais svars:
• Portālos ir iespējams izvietot reklāmas banerus GIF, JPG, vai
HTML5 formātos;
• Maksimāli pieļaujamais svars: 45 KB vai mazāk (atkarībā no banera
izmēra).

Baneru iesniegšana

Izmaiņas

• Informācija par reklāmas banera izmaiņām vai nomaiņu portālos
tiek pieņemta uz e-pastu pieteikumi@diena.lv vai faksu 67063169
ne vēlāk kā plkst. 15.00, 2 darbadienas pirms banera izvietošanas.
• SIA Izdevniecība Dienas mediji neatbild par baneru kļūdām un
kvalitāti, ja par izmaiņām ir paziņots mutiski vai vēlāk par noteikto
laiku.

Reklāmas baneris ir jānosūta uz e-pastu pieteikumi@diena.lv
• GIF un JPG formātā ne vēlāk kā plkst. 15:00, 1 darbadienas pirms
banera izvietošanas.
• HTML5 formātā ne vēlāk kā plkst. 15:00, 3 darbadienas pirms
izvietošanas.

HTML5 baneru tehniskā specifikācija
HTML5 baneri ir jāiesūta vismaz 3 dienas pirms to izvietošanas pirmā datuma.

Vispārējās prasības:

• Iesūtītajam banerim jāsastāv no viena (1) faila, ar paplašinājumu
.zip, kas ir ZIP arhīvs. Arhīva nosaukumā jānorāda kampaņas
nosaukums un izmērs — kampanas_nosaukums_250x250.zip
RAR, 7Z un citi arhīvi netiek pieņemti.
• ZIP arhīva iekšā, pirmajā līmenī jābūt failam ar precīzu nosaukumu
index.html.
baneris.html, projekta_nosaukums.html netiek pieņemts.
ZIP arhīva uzbūves piemērs:
kampanas_nosaukums_250x250.zip
		
- index.html
		
- js scripti
		
- attēli
		
- citi faili...
• Veidojot baneri, nedrīkst būt iestrādāti nekādi klikšķa apstrādes
mehānismi, kas atvērtu vaļā lapu (runa ir par window.open), vai arī
traucētu tā izpildi (cancelBubble / stopPropagation).
<body> tags nedrīkst izmantot onclick attribūtu.
Links tiek iesūtīts e-pastā kopā ar .zip arhīvu
• Visiem failiem banerī ir jābūt izvietotiem savstarpēji relatīvi
un kodā nedrīkst izmantot absolūtos ceļus (absolute path) uz
saistītajiem failiem.
• No ārējiem resursiem baneris drīkst ielādēt tikai JavaScript
bibliotēkas. Tās drīkst ielādēt no CDN (Content Delivery Network)
tīkla un bannerī izmantoto, no ārējiem resursiem ielādēto,
bibliotēku kopējais svars nedrīkst pārsniegt 100Kb.
• Banerī izmantoto failu kopējais svars drīkst pārsniegt *.swf
ekvivalenta svaru ne vairāk kā trīs reizes.
• Maksimālais, banerī izmantoto, failu skaits nedrīkst pārsniegt 10.

Tehniskās prasības

• Banerī drīkst izmantot tikai HTML, CSS un Javascript kodu.

Video faili banerī:

1. Banerī drīkst izmanto MP4 video failus un uz tiem attiecas
Vispārējo prasību 4. punkts.
2. Video faila maksimālais svars nedrīkst pārsniegt 5Mb
3. Video banerī ir jāievieto izmantojot HTML5 video elementu un
nedrīkst izmantot Adobe Flash video atskaņotājus.

HTML5 baneru izstrādei iesakām izmantot
šos rīkus:
1. Adobe EDGE Animate CC
2. Google Web Designer
3. Google Swiffy — https://developers.google.com/swiffy/

