
Offentliggørelse af udgivelser: 

For at sikre at udgivelser er korrekt placeret på henholdsvis toplisten og udgiverlisten, skal man som 

udgiver informere TNS Gallup om hvilke udgivelser, man ønsker skal optræde selvstændig på toplisten (skal 

være public) eller kun tælle med på udgiverlisten (skal være non-public). Oplysninger indtastes i den Excel 

template som udsendes fra TNS Gallup. 

Som udgiver skal man også være opmærksom på at man overholder reglerne om publicering af trafiktal. 

Afsnit 1C. PUBLICERING AF TRAFIKTAL 

1C.1. Udgivelser kan fritages for offentlig publicering, hvis mindst ét af følgende kriterier er opfyldt: 

a)     Sitet er ikke annoncebærende. 

b)     Der er tale om en webshop (herunder deal-tjenester) eller corporate sites. 

c)      Sitet har mindre end 1.000 brugere om måneden. 

 

Sektions opdeling i Infosys internet: 

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) eller URL. Content Path/URL benyttes til at nedbryde 

data i markedsværktøjet Infosys Internet (svarende til Gemius Explorer). 

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 tre niveauer i CP strukturen, da stikprøverne hurtigt kan blive for små i 

forhold til at have et validt datagrundlag at arbejde med. 

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 strukturen bliver: ”dr.dk/nyheder/kultur/historie” 

Derudover kan man definere sine sektioner på URL niveau. 

Offentliggørelse af sektioner (non-public/public): 

Definerede sektioner, er som default sat til non-public. Hvis man ønsker at en sektion skal være public, skal 

man huske aktivt at oplyse dette i informationerne til TNS Gallup.  

 



VIGTIGT: 

Content Path (CP) er man som udgiver selv ansvarlig, for at få implementeret korrekt på sin udgivelse, for at 

TNS Gallup kan samle sektionerne. 

På URL niveau, oprettes sektionerne af TNS Gallup, ud fra de oplysninger som indsendes af udgiveren.  

TNS Gallup henstiller til at nedenstående sektions oplysninger indtastes og returneres til TNS Gallup. I 

nærmeste fremtid vil TNS Gallup fremsende en Excel template til udfyldelse. 

 

Number Udgivelse 
Sektion 

non-
public 

Sektion 
public 

Sektionsnavn  
Sektionsnavn 
niveau 2 

Sektionsnavn 
niveau 3 

CP struktur URL/URLer 

1 TNS-Gallup.dk x   Total     TNS-Gallup.dk www.TNS-Gallup.dk 

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

3 TNS-Gallup.dk x   Hvem er vi     TNS-Gallup.dk/hvem-er-vi www.TNS-Gallup.dk/hvem-er-vi 

4 TNS-Gallup.dk x   Markedsfokus Finans   TNS-Gallup.dk/markedsfokus/finans www.TNS-Gallup.dk/markedsfokus/finans 

5 TNS-Gallup.dk x   Markedsfokus Qualitative   TNS-Gallup.dk/markedsfokus/qualitative 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 derfor 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

