Technická specifikace – měření konverzí na HLEDEJCENY.cz
Níže uvedený postup popisuje nasazení kódu HLEDEJCENY.cz pro měření konverzí. Pokud byste měli
jakýkoliv problém či dotaz, určitě nás kontaktujte buď na e-mailu admin@hledejceny.cz nebo na
telefonním čísle 733 129 270.

Návod na vložení našeho kódu
Princip fungování
Funkce měřícího kódu je velice jednoduchá a skládá se ze dvou kroků:
-

Odeslání informace o uskutečnění objednávky – děje se po dokončení objednávky nakupujícím
uživatelem – měřící kód odešle informace o uskutečněné objednávce do našeho systému

-

Rušení objednávky – v případě, že uživatel zboží vrátí nebo si jej vůbec nepřebere, můžete
konverzi několika způsoby zrušit.

Vložení objednáveky
Abychom mohli zaregistrovat uskutečněnou objednávku na Vašem e-shopu, je nutné, abyste
do stránky potvrzující objednávku vložili následující kód:
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<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", true]);
(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>

Script zaregistruje objednávku uskutečněnou ve Vašem obchodě a pošle nám o ní zprávu, včetně
informace o tom, které konkrétní produkty jsou součástí objednávky. Kód analyzuje cookie, která se
vytvoří při prokliku z HLEDEJCENY.cz a zašle nám informaci pouze o zákaznících, kteří přišli
z HLEDEJCENY.cz. Tato cookie má platnost 14 dnů.
Význam jednotlivých polí, která je třeba vyplnit

IDENTIFIKAČNÍ_KLÍČ – unikátní 32 místný klíč, který od nás dostanete přidělený
(identifikátor je pro každý obchod unikátní). ID klíč naleznete v administraci obchodu v sekci „Přehled
konverzí“.
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. Cenu uvádějte bez DPH a bez
dopravného.
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.
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Rušení objednávek
Pokud dojde ke zrušení objednávky a vrácení zboží, je opět nutné předat našemu systému o tomto úkonu
zprávu. Tuto zprávu lze analogicky zrušit stejnými způsoby, jako potvrzení objednávky.
Zrušení objednávky Javascriptem

<script type="text/javascript">
var _htr = _htr || [];
_htr.push(["_cancel-order", " 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>

Zrušení objednávky metodou GET
Pokud chcete raději zrušit objednávku pomocí metody GET, stačí zaslat požadavek ve tvaru:
http://www.hledejceny.cz/cashback/shop-order/cancelorder/?oid={CISLO_POTVRZENE_OBJEDNAVKY}&k={IDENTIFIKACNI_KLIC_OBCHODU}

Používání dalších měřících kódů a 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>


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
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administrace obchodu na HLEDEJCENY.CZ
Pozn.: Pro urychlení načítání doporučujeme skript check-affs.js zkopírovat a umístit jej přímo
na Vašem serveru.s

Kontakt
Pro další informace, možnosti či technické dotazy nás můžete kontaktovat:
Jméno
Administrátor

E-mail
admin@hledejceny.cz

Obchodní oddělení

sales@hledejceny.cz

Telefon
+420 733 129 270
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