
 
 
I den nye Dansk Online Index måling, er man som udgiver selv ansvarlig for at definere en evt. 

sektionsopdeling.  

En sektionsopdeling defineres via Content Path (CP). Content Path benyttes til at nedbryde data i 

markedsværktøjet Infosys Internet (svarende til Gemius Explorer) eller i trafikmålingsværktøjet CPCD 

(svarende til Gemius Prism). 

Normalt kan man lade strukturen på udgivelsen definere CP strukturen. Hvis man arbejder med rapporter 

på tværs af sektioner, skal man være opmærksom på at definere denne struktur. 

Vi anbefaler, at man maksimalt har fire niveauer i CP strukturen, da stikprøverne hurtigt kan blive for små i 

forhold til at have et validt datagrundlag at arbejde med. 

Et eksempel på en CP struktur kunne være: 

Numer NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 CP struktur 

1 TNS-Gallup.dk     TNS-Gallup.dk 

2 TNS-Gallup.dk Forside   TNS-Gallup.dk/Forside 

3 TNS-Gallup.dk hvem-er-vi   TNS-Gallup.dk/hvem-er-vi 

4 TNS-Gallup.dk markedsfokus finans TNS-Gallup.dk/markedsfokus/finans 

5 TNS-Gallup.dk markedsfokus qualitative TNS-Gallup.dk/markedsfokus/qualitative 

 

Når CP struturen oprettes, skal man kun medtage selve strukturen og udelade artikelID/sideID. I 

nedenstående eksempel, skal det der er markeret med grønt medtages i CP strukturen, mens det der er 

markeret med gult skal udelades. 

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/test-dig-selv-i-david-bowies-historie 

CP struturen bliver: ”dr.dk/nyheder/kultur/historie” 

Derudover kan man definere sine sektioner på URL niveau, men disse skal oprettes af TNS Gallup. 

Her skal vi bruge nedenstående informationer, for at kunne oprettet sektioner i InfoSys+, i CPCD vil det 

være muligt selv at oprette sektioner ved hjælp af URL. 

Nummer Sektions navn URL/URLer 

1 TNS-Gallup.dk www.TNS-Gallup.dk 

2 TNS-Gallup.dk/Forside www.TNS-Gallup.dk/Forside 

3 TNS-Gallup.dk/hvem-er-vi 
www.TNS-Gallup.dk/hvem-er-vi,  
www.TNS-Gallup.dk/markedsfokus/finans,  
www.TNS-Gallup.dk/markedsfokus/qualitative 

 

 

Hvis man ikke har mange sessioner, er det vigtigt at overveje om ens udgivelse retfærdiggør, at man kan 

lave nedbrydning på udgivelsen. I langt de fleste af sådanne tilfælde vil det kun give mening, at definere en 

overordnet CP struktur. 



 
 
I er velkomne til at kontakte TNS Gallup, hvis I er usikre på om jeres CP struktur er defineret korrekt. Vær 

opmærksom på, at TNS Gallup ikke har adgang til Gemius Explorer. TNS Gallup vil bedre kunne hjælpe og 

vejlede jer, hvis I sammen med jeres henvendelse, leverer nogle eksempler på de rapporter I ønsker at 

arbejde med. TNS Gallup kontaktes på mediaserivce@tns-gallup.dk. 

mailto:mediaserivce@tns-gallup.dk

