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/ AZ EDM HTML VERZIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

Az EDM html verziójának pontos neve index.html kell, hogy legyen. Más, ettől eltérő elnevezést nem kaphat 

a file, így például az index.htm vagy a loremipsum.html sem használható.

A html file karakterkódolása pontosan iso8859-2 kell, hogy legyen, a weboldalak esetében széles körben 

alkalmazott UTF-8 karakterkódolás az Optimail rendszerén

keresztül kiküldött EDM-ek esetében nem használható.

Az index.html-be bekötött képeknek pontosan a html file mellett kell lenniük, tehát nem használható 

külön mappa a képek tárolására (pl.: images, p, stb…).

Szintén HIBÁS MEGOLDÁS, ha a képek abszolút hivatkozással vannak bekötve az index.html file-ba. A hely-

esen kialakított file struktúra az alábbi képen látható:

Az index.html-nek táblázatos formában kell elkészülniük. Tény, hogy a sima weboldalak esetében ez egy 

elavult html kialakítási technikának számít, azonban a levelezőrendszerek (pl.: Office Outlook 2007) nem a 

böngészőkhöz hasonlóan jelenítik meg a html file-okat. A design hibátlan megjelenítése szempontjából az 

a legbiztosabb

megoldás, ha a html ilyen módon készül el. 

CSS elemek kizárólag inline módon használhatóak. Tehát hibás megoldás, ha CSS classokat, id-kat 

használunk, hiszen ezeket <style></style> között kellene deklarálni, vagy külön css kiterjesztésű file-ban 

kellene megadni. Általánosságban követendő megoldás, hogy minden lehetséges beállítást lehetőleg a 

táblázatok/cellák attribútumaként kell megadni, nem css-ben. Természetesen nem lehet ilyen módon min-

den

szükséges beállítást elvégezni (pl.: betűtípus), egyes esetekben feltétlenül css-t kell használni, azonban min-

denképp törekedni kell arra, hogy ezt csak a lehető legszükségesebb esetben tegyük meg, valamit html 

elemekből is minél kevesebb félét használjunk. Egy cella helyes beállítása például így nézhet ki:

<td width=”700” bgcolor=”#99CC01” style=”font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;”>



Sem CSS-ben, sem html-ben nem használhatóak background image-ek. Ennek az az oka, hogy számos 

levelezőrendszer (pl.: Office Outlook 2007) egyáltalán nem jeleníti meg ezeket.

A levél végére be kell másolni az Optimail láblécet, ennek html kódja és a szükséges képelemek innen 

tölthetőek le: http://www.origo.hu/attached/lablec_anyagok.zip (index.txt)

Az EDM maximális megengedett mérete 200 kByte.

Az EDM-ben megjelenő linkeknek kivétel nélkül új ablakot (target=”_blank”) kell megnyitniuk.

A kész, ezen specifikáció szerint készült anyagnak a landing oldalak, illetve CT mérők helyes 

beépítésével együtt kell érkeznie.

A html-ben floating képek egyáltalán nem használhatóak.

A html-ben Javascript egyáltalán nem használható.

A html-ben frame-ek semmilyen formában sem használhatóak.

A html-ben lévő képek linkelésére mappelés (<map></map>) semmilyen formában sem használható.

Az URL paraméterezés esetén a paraméterek &-el legyenek elválasztva, és ne &amp;-al. Például: http://

pelda.hu/index.html?utm_source=pelda_hirlevel&utm_medium=pelda_medium&utm_cam paign=pelda_

campaign

A html-ben nem használható <object> tag, tehát nem lehet betenni flash-t, videóplayert, stb…

Amennyiben van a levélben megszólítás, azt a {lastName} {firstName} stringekkel kell behelyettesíteni. 

Ezeket automatikusan behelyettesíti majd az Optimail a felhasználók vezeték- és keresztnevére.

Ha van „megtekintés böngészőben” jellegű link a levélben, azt a {originalUrl} stringgel

kell behelyettesíteni. Ezt az Optimail ki fogja cserélni a megfelelő url címre.

http://www.origo.hu/attached/lablec_anyagok.zip
http://pelda.hu/index.html?utm_source=pelda_hirlevel&utm_medium=pelda_medium&utm_cam paign=pelda_cam
http://pelda.hu/index.html?utm_source=pelda_hirlevel&utm_medium=pelda_medium&utm_cam paign=pelda_cam
http://pelda.hu/index.html?utm_source=pelda_hirlevel&utm_medium=pelda_medium&utm_cam paign=pelda_cam


/ AZ EDM TEXT VERZIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE

A TEXT (szöveges) változat NEM a kreatív képek nélküli változatát, hanem egy csak szöveget tartal-

mazó, formázatlan változatot jelent. Nem lehetnek benne HTML tag-ek, félkövér vagy dőlt karakterek. A 

kiemeléshez/formázásokhoz nagybetűket, tördelést, valamint „-” karakterekkel történő „aláhúzást” javasol-

unk. Bizonyos kliensek (freemail szimpla, mobiltelefonok, vállalati levelezők) alapból a levél szöveges

változatát jelenítik meg. A legegyszerűbben fogalmazva: megfelelő szöveges változat az, amit a Windows 

„Notepad” programjával meg tudunk írni és jeleníteni.

• a file neve index.txt kell, hogy legyen.

• a file-nak egy mappában kell lennie az index.html-el és az összes többi file-al.

• az index.txt-ben egy sor hossza maximum 75 karakter lehet, ezzel kapcsolatban

hasznos sorvezető lehet a textverzió végére bemásolandó textes lábléc, ami

szintén az innen: (http://www.origo.hu/attached/lablec_anyagok.zip) letölthető

zip file-ban található (index_2011.txt). 75 karakter után valóban sortörést

kell betenni, NEM ELÉG a soft wrapet ennyire állítani, ténylegesen legyen sortörés

a 75. karakter után (kivéve linkek)

• az index.txt karakterkódolása latin2 kell, hogy legyen, UTF-8 itt sem jó

• linkek helyes formátuma: „>> URL ” (két kacsacsőr space URL space)

• egy megfelelően elkészített index.txt így néz ki: http://www.origo.hu/attached/index.txt

http://www.origo.hu/attached/lablec_anyagok.zip
http://www.origo.hu/attached/index.txt

