Aanleverspecificaties banners voor am:web, am:signalen en am:signalen flash
Formaten
Halfbanner
Fullbanner
Large rectangle
Skyscraper
Leaderboard

234 * 60 pixels (bxh)
468 * 60 pixels (bxh)
336 * 280 pixels (bxh)
120 * 600 pixels (bxh)
728 * 90 pixels (bxh)

Bestandstype voor am:web
GIF of JPEG
Bestandsgrootte : max. 49 Kb
Flash
Filesize Backup gif : max. 49 Kb
Filesize Flash (.swf) : max. 49 Kb
Bestandstype voor am:signalen en am:signalen flash
GIF of JPEG (geen flash)
Animated.gif let op: i.v.m. microsoft beperkingen (outlook) wordt vaak enkel eerste frame zichtbaar
gemaakt in mailbox, dit frame dient derhalve de meest aansprekende van de serie frames te zijn.
Aantal kleuren
Onbeperkt
Animaties
Beperkt toegestaan
Link
Werkende doorclick URL, max. 255 tekens

Aanleverspecificaties Floor Ad
Bewegende, interactieve advertentie die zich onderaan de pagina bevindt. Door middel van mouseover
expand de uiting naar boven uitgeklapt.
Formaat
Breedte: maximale breedte van de betreffende site
Hoogte: maximaal 60 pixels
Uitstekende elementen: maximaal 80 bij 60 pixels
Let wel: dit is dus bovenop de 60 pixels van de hoogte van de uiting zelf. (maximaal vanaf de bottom dus
120 pixels). On Mouse over expanding naar maximaal 300 pixels.
Bestandstype en bestandsgrootte
Maximaal kB: 49 kB
Flash versie 5,6,7,8,9
Alt tekst Maximaal 255 karakters
Doorclick URL maximaal 1024 karakters

Algemeen
De landingspagina van de advertentie dient in een nieuw venster geopend te worden. Bij de advertentie
dient een werkende doorclick URL aangeleverd te worden. Indien flash wordt gebruikt kan optioneel ook
een back-up gif aangeleverd worden. Indien flash wordt gebruikt dient in de fla file de clickTag code (zie
hieronder) geplaatst te worden i.p.v. de doorclick url. Zorg voor een vloeiende animatie. Het continu laten
knipperen/bewegen van een specifiek onderdeel van de advertentie is niet toegestaan. Er dient een
duidelijk onderscheid te zijn tussen de advertentie en de pagina waarop deze getoond wordt, middels
een rand of een onderscheidende kleur.
We raden aan de Floor Ad in Doubleclik Rich Media aan te leveren. Met Rich media zal de uiting veel
stabieler op de site draaien en is op alle websites mogelijk. Ook kan met Rich Media veel meer gemeten
worden. De Floor Ad kan ook in flash / javascript variant aangeleverd worden. Deze wordt altijd getest. De
kans is echter wel groter dat het materiaal toch niet zal werken op de site.
De Floor Ad mag nooit automatisch uitklappen, uitsluitend user initiated (mouse over).

Aanleverspecificaties Wallpaper
Formaat
Zichtbare achtergrond buiten de lijnen. am:web: 1080 pixels. Meest gebruikte schermmaat: 1280 x 1024
pixels, maar er moet ook rekening worden gehouden met schermmaat 1280 x 800 pixels.
Bestandstype
Niet mogelijk om flash(.swf) bestanden te plaatsten
Bestandsgrootte
Maximaal 49 kB

