
HTML5-AINEISTO-OHJEET

Yleistä

Selainten Flash-tuki on selkeästi heikentynyt, joten suosittelemme animoitujen/toiminnallisten aineistojen 
tekemistä HTML5-muotoon. Vastaanotamme kuitenkin edelleen Flash-aineistoja, jolloin back up -kuvan
toimittaminen on pakollista, jotta Flashia tukemattomille selaimille voidaan näyttää mainoksen back up -kuva.

Teknologiat

- Kevyiden kirjastojen käyttäminen aineistoissa on sallittua, kirjastojen on toivottua sisältyä aineistopakettiin.
 jQueryn käyttämistä ei suositella.
- Suurien fonttitiedostojen lataamista ulkoisesti ei suositella. Fonttitiedostojen koot on laskettava mukaan
 kilotavurajoihin. Fontin voi lisätä pakettiin vain jos on siihen soveltuva lisenssi.
- Jos dataa haetaan ulkoisilta palvelimilta, pitää palvelimen kestää julkaisijan sivuston kävijämäärän
 aiheuttama kuorma. 
- Aineiston toiminnallisuudessa on huomioitava yhteysvirheet.
- Aineiston vaikutus suorituskykyyn on huomioitava (CPU-kuormitus maksimissaan noin 20 %).
- Kaikki ulkoinen data on ladattava https:n kautta.

Vaaditut toiminnallisuudet
- Kursorin on muututtava klikattavilla alueilla niin, että se indikoi selkeästi kyseessä olevan linkki.
- Linkkien on auettava uuteen välilehteen.

Tiedostokoot
Ensilataus
- On pyrittävä mahdollisimman pieneen ensilataukseen. Tämä voidaan toteuttaa optimoimalla kuvia ja tiedostoja
 sekä lataamalla raskaat tiedostot sivun latautumisen jälkeen.
- Aineistokoot ja suositus niiden ensilatauksen kilotavurajaksi löytyvät alta.

Lazy load/polite load

- Tarkoittaa tiedostojen lataamista aineistoon vasta, kun sivusto on latautunut.
- Tätä on käytettävä, jos aineisto ei mahdu kilotavurajoihin. Ensilatauksen on mahduttava kilotavurajaan.
- Vaikka ensilatauksen jälkeen aineistoon voidaan ladata lisää dataa, on kuitenkin vältettävä turhia latauksia.

Pikselikoko            Maksimikilotavuraja ensilataukselle                  

160x600           100 KB

300x250           100 KB

468x400           100 KB

980x120           100 KB

980x400           200 KB

1600x1200 (tapetti)       300 KB
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Linkitykset

- Linkitykset tulee toteuttaa aineistoon window.open(url, ...) -komennolla tai normaaleina <a>-tageina. 
- Adobe Edgellä tehtäviin aineistoihin linkitykset tulee toteuttaa compositionReady-eventillä. 
- Linkkien tulee olla aineiston sisällä. 
- Klikkejä ei mahdollisesti saada rekisteröityä kaikissa aineistoissa, esimerkiksi jos klikattavat alueet luodaan   
 dynaamisesti.

Aineistojen toimitus

Bannerit toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen mp-aineisto@almamedia.fi. 
Aineistotoimituksen yhteydessä on ilmoitettava selaimet, joilla aineisto toimii. Selaimille joissa aineisto ei toimi, 
voidaan näyttää back up –kuvaa. Back up –kuvalle käytetään normaaleja sivuston kilotavurajoja.
HTML5-aineistot tulee toimittaa zip-tiedostona, joka sisältää kaikki aineiston käyttämät tiedostot. index.html tulee 
sijaita zip-tiedoston juuressa. Mainoksen sisältö näytetään iframen sisällä.
Tägin takaa ajettavien HTML5-aineistojen tulee myös noudattaa tätä ohjeistusta.
Valmiin aineiston tulee olla perillä viimeistään viisi arkipäivää ennen media-ajan alkua. Erikoisratkaisuissa (rich 
media) pyydämme ottamaan yhteyttä myyntiimme jo kampanjan suunnitteluvaiheessa. Mainokset sijoitetaan paikoil-
leen media-ajan ensimmäisenä päivänä klo 10 mennessä, ellei erikseen muuta ole sovittu.

Lisätietoja
Lisätietoja Alman verkkomainonnanhallinnasta: verkkomainonta@almamedia.fi
IAB:n suosituksia HTML5-aineistoista: http://www.iab.fi/media/pdf-tiedostot/standardit-ja-op-
paat/html5_ohjeistus_iab_finland.pdf


