Οδηγός μετάβασης στη νέα πλατφόρμα

A. Πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα, επισκεφθείτε τη σελίδα:
https://gr-affiliate.linkwi.se/gr/login.html
και πατήστε το κουμπί «Ξέχασα τον κωδικό μου». Πληκτρολογήστε το email με το οποίο
είστε εγγεγραμμένος/η στη Linkwise, πατήστε το κουμπί «Υπενθύμιση» και ακολουθήστε
τις οδηγίες που αναγράφονται στο email που θα λάβετε ώστε να αποκτήσετε κωδικό
πρόσβασης για τη νέα πλατφόρμα.
Γνωρίζουμε ότι ανυπομονείτε να ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέρειες του νέου συστήματος!
Αφιερώστε όμως λίγο χρόνο για να διαβάσετε τον «Οδηγό πλατφόρμας» που θα βρείτε
στο μενού «Επικοινωνία & Βοήθεια» που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε όλες τις νέες
λειτουργίες. Μπορείτε να συμβουλεύεστε τον οδηγό κάθε φορά που είστε σε μια σελίδα η
οποία σας δημιουργεί απορίες.
Αν κάποια από τις απορίες σας δεν βρίσκει απάντηση μέσα από τον οδηγό ή ανακαλύψετε
κάποιο σφάλμα, χρησιμοποιήστε το κουμπί «feedback» που βρίσκεται στα δεξιά της
οθόνης σε όλες τις σελίδες ώστε να μας ενημερώσετε. Ζητάμε απλώς την κατανόησή σας
εφόσον δεν απαντήσουμε άμεσα στο μήνυμά σας, καθώς ενδέχεται τις πρώτες ημέρες
λειτουργίας ο όγκος των εισερχόμενων μηνυμάτων να είναι πολύ μεγάλος. Να είστε όμως
βέβαιοι πως όλα τα μηνύματα θα εξεταστούν με προσοχή.

B. Χρονοδιάγραμμα μετάβασης
Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί παράλληλα με την παλιά έως το τέλος Νοεμβρίου, οπότε
και θα σταματήσει η λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας.
Παρ’όλα αυτά, θα πρέπει να φροντίσετε να αντικαταστήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα
τα παλιά σας affiliate links με νέα, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα να χάσετε τα
cookies σας, αφού όταν σταματήσει η λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας θα χαθούν και
όσα cookies έχουν δοθεί μέσα από παλιά links.
Διαβάστε στην επόμενη ενότητα «Τεχνικά θέματα» πώς να αντικαταστήσετε τα παλιά σας
links με νέα.
Θα παρατηρήσετε ίσως πως κάποια από τα affiliate προγράμματα που υπάρχουν στην
παλιά πλατφόρμα δεν είναι ακόμα ενεργά στη νέα. Εργαζόμαστε ώστε να προστεθούν όσο
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα το συντομότερο δυνατό, αυτό όμως απαιτεί και τη
συμμετοχή των αντίστοιχων διαφημιζόμενων στην τοποθέτηση του νέου κώδικα
καταγραφής στη σελίδα τους. Όσοι διαφημιζόμενοι ανταποκρίνονται στο κομμάτι αυτό, θα
ενεργοποιούνται άμεσα στη νέα πλατφόρμα.

Γ. Τεχνικά θέματα
Γ.1 Τα νέα links
Για να λειτουργήσουν τα νέα links, θα πρέπει να τονίσουμε πως απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να προσθέσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα στα «Προγράμματά μου». Εφόσον δεν
έχετε προσθέσει κάποιο πρόγραμμα στα Προγράμματά σας, τυχόν affiliate links του
προγράμματος αυτού με το δικό σας Affiliate ID, δεν θα λειτουργούν!
Για να αντικαταστήσετε τα παλιά σας links με νέα:
α) Στην περίπτωση text, image, flash, html ή άλλου είδους creative
Θα πρέπει αφού προσθέσετε το αντίστοιχο πρόγραμμα στα Προγράμματά σας, να
αναζητήσετε τα δημιουργικά που θέλετε να αντικαταστήσετε. Πατώντας το κουμπί «Λήψη
κώδικα» θα πάρετε τον νέο κώδικα για αυτά τα δημιουργικά και με αυτόν θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τον παλιό κώδικα.
β) Στην περίπτωση Deeplinks
Για να αντικαταστήσετε τυχόν Deeplinks με νέα, θα πρέπει να εφαρμόσετε τις παρακάτω
αλλαγές:
-

-

-

Να αλλάξετε το domain από affiliate.linkwise.gr σε gr.linkwi.se
Να αντικαταστήσετε το πρώτο & που θα συναντήσετε στο URL με ?, πχ. από
http://affiliate.linkwise.gr/z/XXX/CDXXX/&lnkurl= σε
http://gr.linkwi.se/z/XXX/CDXXX/?lnkurl=
Το ID του δημιουργικού (ο αριθμός μετά το /z/) θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον
νέο αριθμό δημιουργικού. Στη νέα πλατφόρμα, τα ID των δημιουργικών είναι το ID
του προγράμματος, ακολουθούμενο από μια παύλα και έναν άυξοντα αριθμό. Για
τα Deeplinks μπορείτε να χρησιμοποιείτε το μηδέν ως αύξοντα αριθμό. Για
παράδειγμα, για το πρόγραμμα Days4u με ID 4, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως ID
δημιουργικού το 4-0, δηλαδή http://gr.linkwi.se/z/4-0/CDXXX/?lnkurl=
Στα παλιά links, αρκούσε αν στο landing page URL γινόταν URL encode το ?, δηλαδή
αντικαθιστούνταν με %3F. Στη νέα πλατφόρμα πρέπει να γίνει URL encode
ολόκληρο το URL, π.χ. το URL http://www.days4u.gr/odigisi-autokinitou/rally/ θα
πρέπει να γίνει http%3A%2F%2Fwww.days4u.gr%2Fodigisi-autokinitou%2Frally%2F
και το τελικό URL:
http://gr.linkwi.se/z/4-0/CDXXX/?lnkurl=http%3A%2F%2Fwww.days4u.gr%2Fodigisiautokinitou%2Frally%2F
όπου CDXXX είναι το affiliate ID σας.
(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα που θα βρείτε στο URL
http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ για να εφαρμόσετε το URL encoding
στα links σας)

Γ.2 Affiliate enabled feeds
Τα affiliate enabled feeds της Linkwise θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όλα τα παλιά
links όμως θα αντικατασταθούν αυτόματα με τα νέα για όσα προγράμματα είναι
διαθέσιμα στη νέα πλατφόρμα. Για όσους τα χρησιμοποιείτε ήδη, τα προγράμματα
που περιλαμβάνονται στα feeds θα προστεθούν αυτόματα στα Προγράμματά σας,
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα νέα links χωρίς πρόβλημα.
Η ημερομηνία που θα σταματήσουν να λειτουργούν τα affiliate enabled feeds θα
ανακοινωθεί εγκαίρως. Θα πρέπει να φροντίσετε έως τότε να τα αντικαταστήσετε
με τα νέα datafeeds που θα βρείτε στη νέα πλατφόρμα και τα οποία προσφέρουν
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παλιά.
Γ.3 Tracking
Όπως ήταν φυσικό, ήταν για εμάς πρωταρχικής σημασίας να εξασφαλίσουμε τη
δυνατόν ακριβέστερη καταγραφή των leads και των πωλήσεων μέσα από τη νέα
πλατφόρμα. Για το λόγο αυτό δοκιμάσαμε περισσότερες από 10 διαφορετικές
μεθόδους tracking σε δεκάδες συνδυασμούς browsers και λειτουργικών
συστημάτων ώστε να επιλέξουμε αυτές που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή
ακρίβεια και αξιοπιστία.
Το νέο σύστημα καταγραφής δεν βασίζεται αποκλειστικά στα 3rd party cookies όπως
γινόταν μέχρι τώρα, αλλά χρησιμοποιεί μια σειρά άλλων μεθόδων, όπως 1st party
cookies για να εξασφαλίσει την καταγραφή ακόμα και όταν είναι
απενεργοποιημένα τα 3rd party cookies, Local Shared Objects ώστε να εξασφαλίσει
την καταγραφή μεταξύ διαφορετικών browser (cross browser) κ.α.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η νέα πλατφόρμα φιλοξενείται
σε ελληνικά datacenter με αποτέλεσμα μικρότερο latency και μικρότερες
πιθανότητες time out κατά την καταγραφή των στατιστικών, εξασφαλίζουν
αυξημένα ποσοστά καταγραφής, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από τις μέχρι τώρα
παράλληλες μετρήσεις μας.
Γ.4 Hosting
Για να έχει νόημα η ακρίβεια του συστήματος καταγραφής, θα πρέπει καταρχήν να
έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. Για το λόγο αυτό, οι «front end»
servers της Linkwise, αυτοί δηλαδή που εξυπηρετούν τη διαδικασία καταγραφής
στατιστικών (impressions, clicks, leads, sales) βρίσκονται σε 3 ξεχωριστά
μηχανήματα και λειτουργούν παράλληλα από 2 διαφορετικά data centers στην
Ελλάδα, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ταυτόχρονης βλάβης και
μεγιστοποιώντας ως εκ τούτου το λεγόμενο «uptime» του συστήματος.

