Index/Inda eDM specifikáció
1. Leadási paraméterek
2. Technikai paraméterek
File méret

HTML: max 25 KB
Képek: max 250KB

Méret

Maximum szélesség: 650 px

Kötelező
kampányadatok

eDM tárgya
küldő neve
küldő email címe
ha ezektől eltérő a reply-to cím, akkor a reply-to címzett neve
és az email címe
a tesztlevél(ek) címzettje(i)

Kötelezően
leadandó

az eDM szöveges verziója (textonly)

Javasolt

eDM készre buildeldelve, http protokolon (hirdető saját
szerverén) a felhasználó által is elérhető verziója
a webes verzióra hivatkozás az eDM szövegében a body
utáni első sorban
a webes verzióra nem mutató link ct száma megjelenik a
statisztikákban

NEM
engedélyezett

Háttér képek
Javascript
iFrame
Külső forrásból meghívott css

Média

Statikus kép - .jpg , .gif ,.png
Minden kép kötelezően kell tartalmazzon <alt> taget.
Animált gif nem engedélyezett.
Rich formátumok nem engedélyezettek. (flash, html5 video
player, audio player)

Formátum

Plain text és HTML
Plain text
csak szöveget tartalmazhat
karakterkódolás: UTF-8
javasolt formázás: 80 karakter/sor majd sortörés
www.valami.hu;http://valami.hu linkesítve jelenik meg a

levélben
HTML
valid XHTML http://www.w3.org/TR/xhtml1/
a html forrás div alapú - az esetleges divek stílusa nem
tartalmazhat position: absolute paramétert
karakterkódolás: UTF-8
linkek “target=_blank” nyissák meg a céloldalt
HTML tagek minden esetben legyenek lezárva
képek méretei legyenek megadva: vagy paraméterként
(width=”300” height=”50”), vagy stílusban (style=”width:
300px; height: 50px;”)
custom tagek, attribútumok használata nem megengedett
<base> tag nem alkalmazható
.jpg vagy .gif formátumú kép beágyazható
szabvány szerinti “deprecated” tagek használata nem
megengedett. bővebb infó a használható tagekről ill. itt a
depricated helyettesítőkről.
saját szerveren hosztolt képeket abszolút linkeléssel kell
beágyazni
Index/Inda szerveren hostolt képeket a HTML kóddal együtt
kell leadni és relatív linkeléssel beágyazni
Google Analytics mérőkód engedélyezett
CSS
a CSS definíciókat a HTML forráskódba kell ágyazni - külső
fájlban található css nem húzható be.
CSS definíciókat a <head> szekcióban el lehet helyezni; ez
esetben minden a levélben található class és id a “dm-”
prefix-szel legyen ellátva.
in-line css definíciók is használhatók
képek használata engedélyezett a background, illetve
background-image metódussal, de inline, base64 kódolású
beágyazása tilos
minden esetben hexadecimális színkódokat kell megadni,
sem a név, sem az rgb megfeleltetés nem engedélyezett

Annak érdekében, hogy a DM levelek megfelelően jelenjenek meg, illetve kezelésük,
mérésük hatékonyan működjön, kérjük a fenti elvárások betartását.

