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Technické specifikace formátu Videobanner 
 
Doba nutná pro otestování a nasazení podkladů: 2 pracovní dny po dodání podkladů. 

Složení: 
 formát se skládá ze dvou kreativ: přehrávač (SWF) a video (FLV). 

 
 
Přehrávač: 

 formát: SWF, 
 rozměry (šířka x výška): dle velikosti kreativy, 
 datová velikost: 100 kB 

 
 
Technické specifikace: 

 důležité: přehrávač nahraje video uložené ve stejném adresáři pod určeným názvem, název si určuje 
klient. 

 
 
Způsob definice prokliku v přehrávači videa vychází z oficiální definice SPIR. V banneru musí být 
definován proklik v actionscriptu ve tvaru: 
 
on (release) { 
      if (!_root.clickthru && _root.clickTag) { 
            _root.clickthru = _root.clickTag; 
      } 
      getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget); 
} 
 
Pro kreativy ve Flash 7 a 8 lze použít i proklik ve tvaru: 
 
on (release) { 
      if (!_root.clickthru && _root.clickTag) { 
            _root.clickthru = _root.clickTag; 
      } 
      if ( ! _root.clickTarget ) { 
            _root.clickTarget = "_top"; 
      } 
      getURL(_root.clickthru, _root.clickTarget); 
} 
 
Flashové bannery mohou být do verze 8 a musí obsahovat definici prokliku dle specifikace. 
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Video: 

 formát: FLV 1.1 (Flash Video) verze 7 nebo 8, 
 kodek: On2 VP6, 
 rozměry (šířka x výška): dle zadání klienta v rámci rozměru leaderboardu, 
 datová velikost: max. 1,5 MB, 
 max. délka animace (zobrazení): 30s, 
 zvuková stopa: pouze po najetí myši, 
 další specifikace: banner musí obsahovat tlačítka „play/pause“ a „mute“, 
 velikost tlačítka „mute“: min. velikost 21 x 21 pixelů 
 bit rate zvuku: 256 kb/s. 

 
 
Funkcionalita: 

 okamžité přehrávání videa, 
 video se začne přehrávat ihned po načtení nosiče – automatické přehrání pouze 1x a poté pouze na 

akci. 
 


