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Introduktion 
Danske Medier Research har valgt TNS Gallup til at overtage den officielle internetmåling (som 

tidligere blev leveret af Gemius) per 1/1-2016. Dette dokument giver anvisninger til hvordan den 

målekode som leveres af TNS implementeres på onlineudgivelser for at disse kan indgå i den 

officielle måling. 

Kontakt information 
TNS Gallup står naturligvis til rådighed for spørgsmål og vejledning i forbindelse med 

implementeringen af scripts på jeres udgivelser. 

 

Mediaservice står parat til at hjælpe og kan kontaktes: 

Hverdage 8-16 

På tlf. 3915 4400 

Eller mail: mediaservice@tns-gallup.dk 

 

Det er også mediaservice@tns-gallup.dk, som skal kontaktes, når TNS Gallups scriptet er 

implementeret på jeres udgivelser. Så vil TNS Gallup verificere jeres implementering. 

HUSK 
- At give TNS Gallup besked, hvis du på nogle af dine udgivelser, bruger HTTPS kald. 

- At give TNS Gallup besked, når scriptet er implementeret. 

- At kontakte TNS Gallup, hurtigst muligt, hvis du har spørgsmål til implementeringen 

- At kontakte TNS Gallup, hurtigst muligt, hvis du har problemer med implementeringen 

- At få implementeret inden den 1. juni 2015 
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Implementering af målekode DMR fra TNS Gallup 
TNS Gallups script skal lægges på alle sider af jeres udgivelse og følge DMR’s regelsæt for måling. 

Scriptet er et asynkront kald og skal placeres, som beskrevet nedenfor på alle sider af jeres 

udgivelse. 

Scriptet består af to dele, en del, der skal ligge i <header> og en del, der skal ligge i <body>. Den 

sidste del skal, ligesom med det nuværende Gemius script, placeres nederst i koden.  

BEMÆRK at så længe I også har Gemius kode skal denne dog ligge nederst med TNS Gallup script 

lige over. 

Det er samme script der skal anvendes til desktop, tablet og mobil. 

I forbindelse med implementeringen af scriptet er TAG managers ikke tilladt! 

Speciel implementering af script 
Kører man med specielle features på sin udgivelse eller anden opbygning af sin udgivelse, som gør 

at man ikke vil være i stand til at måle al trafik med et asynkront kald, bedes man kontakte Gallup 

for dialog om implementering af alternativt script. 

HTTPS 
Sider, der bruger HTTPS kræver en ændring på hit collector opsætningen. Det er derfor nødvendigt 

at kontakte TNS Gallup hvis I har sider der bruger HTTPS som skal tælles- 

Efter scriptet er implementeret sendes følgende information til TNS 

Gallup. 
Efter endt implementering, bedes man sende en mail til mediaservice@tns-gallup.dk 

indeholdende følgende oplysninger: 

- Hvilke udgivelser og url’er scriptet er implementeret på. 

- Bekræfte implementeringsdato for scriptet (hvornår det ligger live). 

- Hvis der bruges HTTPS kald fra nogle af de udgivelser, som er scriptet er implementeret på.  

Kontrol af implementering hos TNS Gallup. 
Når TNS Gallup har modtaget ovenstående oplysninger, kontrollerer TNS Gallup 

implementeringen. 

Ved problemer vil man blive kontaktet fra TNS Gallup, angående evt. opdatering rettelse af det 

implementeret script.  

mailto:mediaservice@tns-gallup.dk
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Script opbygning - standard kode eksempel – mangler specifik opdatering! 
<html> 

 <head> 

 <script type="text/javascript"> 
  
    var springq = 

      springq || []; 
      springq.push({ 
            "s":"site", //indsæt den siteid vi har sendt til dig, se afsnit om 

Site 
            "cp":"Path/to/your/page", //Se afsnit om ContentPath(CP) 
            "url": document.location.href  
      }); 

  </script> 

  </head> 

 <body> 
 

<script type="text/javascript"> 
// some other script 
</script> 
  
<!-- some stuff goes here --> 
  
<!-- end of page --> 
  
<script type="text/javascript">  (function() { 
    var scr = document.createElement('script');   
    scr.type = 'text/javascript'; scr.async = true; 
    scr.src = 'spring.js'; //her sættes stien til hvor i placer den medsendte 

spring.js fil 
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];   
    s.parentNode.insertBefore(scr, s); 
    })(); 

 </script> 
<script> 

Gemius scipt 

</script> 

 

 
</body> 
</html> 

 

No script! – MANGLER 

 

Noscipt delen skal med på alle sider hvor scriptet implementeres, i tilfælde at brugeren ikke 
understøtter javascript. 
 

Hvis man implementere scriptet, på en side som bruger https, skal følgende noscript bruges. 

SSL integration - MANGLER 

 

  



5 

 

  

 

Variable i scriptet som skal sættes i kaldet 

Site (S): 

Her indsættes det SiteId vi har medsendt, for at identificere udgivelsen overfor TNS Gallup 

målesystem. 

ContentPath (CP): 

I rapporteringssystemerne vil det være muligt at opbygge filtre og grupperinger på baggrund af URL’en eller 

ContentPath variablen. 

ContentPath variablen er en hierarkisk gruppering af indhold, der enten kan følge den samme struktur som 

URL’en eller bruges til at gruppere data på en måde, der bryder med URL strukturen. Det kunne for 

eksempel være at man ønsker at lægge alle visninger af Tour De France relateret sidevisninger ind 

under en gruppe af Tour De France, i stedet for at disse ligger under sporten. 

I de fleste tilfælde er det dog mest naturligt at man i opbygningen af CP’en, følger den 

struktur/sektionsinddeling som er på udgivelsen.  

Et eksempel på opbygning af CP kunne se ud som følgende: 

”cp” : ”udgivernavn/nyheder/indland” 

Hvis man oversætter dette til TNS Gallups hjemme side ville CPen se ud som dette, når scriptet 

køres fra http://www.tns-gallup.dk/markedsfokus/internetaudience. 

”cp” :  ”tnsgallup/markedsfokus/internetaudience” 

CPen er niveau opdelt, efter et hierarkisk niveau og strukturen skal struktureres på følgende måde: 

Udgivernavn/Niveau 1/Niveau 2 

Bemærk at niveauerne i CP variablen opdeles af en ”/”.  

- Udgivernavn: er udgivelsen, scriptet implementeres på og skal altid være med 

- Niveau 1: kunne f.eks. være ”Forsiden”, hvis man er på forsiden af udgivelsen, kunne også 

være en sektion som hedder ”nyheder” 

- Niveau 2: er valgfri om har en undersektion at tage med, hvis man står på forsiden ville 

denne blot være tom. Hvis niveau 1 hedder ”nyheder”, ville man med fordel kunne lave et 

niveau 2, som hedder ”indland”, hvis det er denne som vises og denne i øvrigt er en 

undersektion til nyheder. 
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Af hensyn til overskuelighed i rapportingen, vil vi anbefale at der ikke laves for mange niveauer i 

CP variablen, da man kan komme til at sidde med meget små grupper data. 

For en stor udgivelse, anbefaler vi ikke mere end 3 niveauer i alt med udgivernavnet. 

For en mellemstor udgivelse, anbefale vi ikke mere en 2 niveauer i alt med udgivernavnet.  

For en mindre udgivelse, vil vi anbefale at blot udgivernavnet ligger i CP variablen. 

Det er muligt at lave flere niveauer, men kontakt venligt TNS Gallup før dette gøres. 

 

Det er et par ting, man skal være opmærksom på med CP værdien: 

- CP variablen må ikke være tom, skal som minimum indeholde udgivernavnet 

- Er case sensitiv, så ”markedsfokus” og ”Markedsfokus” vil havne to forskellige steder. 

- CP variablen understøtter UTF-8 men det anbefales kun at anvende a-z, A-Z, 0-9, komma, 

punktum, bindesteg og underscore. 

- Følgende karaktere er ikke tilladte at bruge i CP kaldet!  

Situationstegn (”) Spørgsmålstegn (?) 
Numbersigns/ 
Havelåge(#) 

Backslash(\)  

 

- Findes følgende karaktere i CP kaldet, vil CP kaldet blive forkortet, til der hvor speciel 

tegnet står i kaldet. 

Så f.eks. denne  

”cp” :  ”tnsgallup/markedsfokus#/internetaudience” 

Vil vi kun modtage en del af dette kald, da kaldet bliver cuttet ved # 

”cp” :  ”tnsgallup/markedsfokus” 

Hvilket betyder at vi ikke kan samle og kategorisere data korrekt. Hvis man har nogle af 

ovenstående tegn i sine CP værdier, skal disse være renset ud når kaldet laves. 

Fejl i CP strukturen kan ikke ændres af TNS Gallup, det er alene udgivelsen som er ansvarlig for at 

implementeringen er korrekt.  

Spring.js (scr.src):  

Den medsendte spring.txt fil skal gennemes lokalt i jeres script bibliotek og omdøbes til spring.js, 

for variablen scr.src sættes stihenvisningen ind for hvor i har gemt scriptfilen filen.  
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FAQ 

Jeg er usikker på om scriptet virker? 

- Man er velkommen til at kontakte Gallup, hvis man har spørgsmål til implementeringen. 

Er der noget sted jeg kan se data og implementeringen virker? 

- Aftalen med Danske Medier Research giver ikke adgang til trafikdata, men der er mulighed 

for at købe sig til denne adgang. Kontakt venligst TNS Gallup for at høre nærmere om 

muligheder og priser 

 


