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1 Měření konverzí pomocí HLEDEJCENY.cz
HLEDEJCENY.cz v současné době nabízí možnost bezplatného sledování objednávek, které Vám
náš porovnávač zprostředkoval. Dostáváte tak do rukou velmi přesný podklad pro vyhodnocení
úspěšnosti Vaší prezentace v rámci HLEDEJCENY.cz. U každého uživatele, který do Vašeho
obchodu přijde z HLEDEJCENY.cz zaznamenáme hodnotu objednaného zboží. Výsledky měření
zobrazíme v rámci administračního rozhraní pro správu obchodu na našem portálu.

2 Umístění měřícího kódu
Umístění měřícího kódu je velice jednoduché a sestává z několika kroků:

•

Odeslání objednávky – děje se po dokončení objednávky nakupujícím uživatelem.

•

Potvrzení objednávky – nastává ve chvíli, kdy je zboží zaplaceno a odesláno
nakupujícímu.

•

Rušení objednávky – v případě, že uživatel zboží vrátí bez udání důvodu v zákonné
lhůtě čtrnácti dní.

2.1 Sledování objednávek
Abychom mohli zaregistrovat uskutečněnou objednávku na Vašem e-shopu, je nutné, abyste
do stránky potvrzující objednávku vložili následující kód:
<script type="text/javascript">
var _htr = _htr || [];
_htr.push(["_setKey", "IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ"]);
_htr.push(["_setOrderId", "ČÍSLO_OBJEDNÁVKY"]);
_htr.push(["_addProduct", "NÁZEV_PRODUKTU", "CENA_ZA_KUS", "POČET_KUSŮ",
"ID_IN_SHOP", "URL"]);
_htr.push(["_addProduct", "NÁZEV_PRODUKTU", "CENA_ZA_KUS", "POČET_KUSŮ",
"ID_IN_SHOP", "URL"]);
_htr.push(["_trackOrder"]);
(function() {
var s = document.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" :
"http://www") + ".hledejceny.cz/js/app/affiliate/track-order.js";
var x = document.getElementsByTagName("script")[0];
x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
Tento skript zaregistruje objednávku uskutečněnou ve Vašem obchodě a pošle nám o ní
2

Měření konverzí pomocí HLEDEJCENY.cz

4.11.2010

zprávu, včetně informace o tom, které konkrétní produkty jsou součástí objednávky.
Význam jednotlivých polí, která je třeba vyplnit:

•

IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ – unikátní 32-místný klíč, který od nás dostanete přidělený
(identifikátor je pro každý obchod unikátní).

•

ČÍSLO_OBJEDNÁVKY – číslo uskutečněné objednávky tak, jak jej evidujete ve vaší
databázi. Prostřednictvím tohoto čísla je objednávky identifikována během další
komunikace s HLEDEJCENY.cz – zejména v případě potvrzení a rušení objednávek.

•

NÁZEV_PRODUKTU – název výrobku, který je součástí objednávky.

•

CENA_ZA_KUS – uvádí se opravdu cena za kus, ne celková cena položky.

•

POČET_KUSŮ – počet objednaných kusů. Pomocí tohoto parametru je dopočtena
celková cena položky.

•

ID_IN_SHOP – unikátní číselný identifikátor zboží ve Vašem obchodě. Má smysl uvádět
pouze, pokud nám tento údaj exportujete do feedu. V opačném případě uveďte null.

•

URL – url objednaného výrobku v přesně stejném tvaru, v jakém ji uvádíte do feedu.
Tento parametr není třeba vyplňovat, pokud uvádíte ID_IN_SHOP.

2.2 Potvrzení objednávek
K potvrzení objednávky dochází, pokud zákazník produkt opravdu zaplatí. Provize z affiliate
programu jsou vypočítávány z potvrzených objednávek. Proto je nutné našemu serveru odeslat
zprávu o tom, že opravdu došlo k převzetí zboží. Toto je možné provést umístěním
následujícího skriptu do stránky potvrzující objednávku:
<script type="text/javascript">
var _htr = _htr || [];
_htr.push(["_confirmOrder", "ČÍSLO_OBJEDNÁVKY", "IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ"]);
(function() {
var s = document.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" :
"http://www") + ".hledejceny.cz/js/app/affiliate/track-order.js";
var x = document.getElementsByTagName("script")[0];
x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
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2.3 Rušení objednávek
Pokud dojde ke zrušení objednávky a vrácení zboží bez udání důvodu v zákonné čtrnáctidenní
lhůtě, je opět možné předat našemu systému o tomto úkonu zprávu prostřednictvím
jednoduchého skriptu:
<script type="text/javascript">
var _htr = _htr || [];
_htr.push(["_cancelOrder", " ČÍSLO_OBJEDNÁVKY", "IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ"]);
(function() {
var s = document.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" :
"http://www") + ".hledejceny.cz/js/app/affiliate/track-order.js";
var x = document.getElementsByTagName("script")[0];
x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>

3 Používání dalších affiliate programů
Pokud spolupracujete i s některými dalšími obchodními partnery na bázi affiliate systémů a
využíváte za tímto účelem i jiné monitorovací systémy, je třeba zaručit, aby měřící kód
HLEDEJCENY.cz nezapočítával objednávky zprostředkované ostatními partnery. Za tímto
účelem je třeba vložit následující skript do každé stránky Vašeho e-shopu:
<script type="text/javascript"
src="http://www.hledejceny.cz/js/app/affiliate/check-affs.js"></script>
<script type="text/javascript">
hceCAff.checkAff("SLEDOVACÍ_PARAMETR", "HODNOTA_HLEDEJCENY",
"IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ");
</script>
Pro urychlení načítání doporučujeme skript check-affs.js zkopírovat a umístit jej
přímo na Vašem serveru.
Funkci hceAff.checkAff jsou předávány tři hodnoty:

•

SLEDOVACÍ_PARAMETR – Název parametru v url, který označuje affiliate-partnera

•

HODNOTA_HLEDEJCENY – Hodnota parametru, který označuje HLEDEJCENY.cz

•

IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ – identifikační klíč obchodu, který naleznete v rámci administrace
obchodu na HLEDEJCENY.CZ
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4 Dotazy
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se nasazení měřícího kódu se obraťte na adresu
admin@hledejceny.cz.
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