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Ads Spec cho banner HTML5
Qui định về tool
Các tool được sử dụng là




Adobe Animate CC 2015
Adobe Edge Animate 2015
Google Web Designer

Chú ý đối với Adobe Animate CC 2015
Khi publish, bỏ chọn chức năng :

Các banner Edge Animate và Animate CC buộc phải qua tool Min mới được đưa lên site
https://min.admicro.vn

Qui định khi sản xuất banner
Hình ảnh
Tên file không được có các ký tự đặc biệt !@##%#$%$%)($%# . Ví dụ về tên file hợp lệ : ten_file.png,
ten-file.png, tenfile.png, tenFile.png
Các ảnh vector trong thiết kế phải chuyển về định dạng ảnh bitmap

*Cách test các ảnh đã chuyển về bitmap
Bật chrome -> F12 -> Network -> f5 banner
http://adi.admicro.vn/adt/banners/nam2015/1629/cocobay/0200716/300x250/CPD_300x250.html

Các request có phần data:image là các ảnh đã chuyển thành bitmap. Nếu xuất hiện các ảnh trong
banner mà trong phần này chưa có, thì là chưa convert
Các vector được phép sử dụng là text 1 màu, còn lại phải chuyển hết

Hiệu ứng





Các hiệu ứng không được lặp đi lặp lại vô tận, phải dừng lại sau tối đa 3 lần xuất hiện
Hạn chế các hiệu ứng particle (Là các hiệu ứng như sao bay, bong bóng, đom đóm bay, được
sinh ra ngẫu nhiên, với quĩ đạo chuyển động mỗi phần tử khác nhau, số lượng phần tử trong
hiệu ứng lớn)
Mỗi thời điểm chỉ dc tối đa 3 animation cùng chạy song song/1banner

Code
Các code hay phải sử dụng trong banner là




Click
Replay
3-2-1 expand

Bộ code này do Code team cung cấp, và có thông báo nếu có cập nhật, thay đổi

Dung lượng banner
Dung lượng được tính bằng dung lượng file zip, sau khi zip toàn bộ banner lại (vì tận dụng cơ chế
compress header của server)






Banner CPD, CPM thông thường dưới 150kB
Banner CPM King size dưới 200kB
Banner Balloon Expand dưới 400kB
Các banner Adx sẽ có giới hạn tương đương với CPD, CPM cùng vị trí

Video trong banner



Dung lượng dưới 5MB
Thời gian play tùy theo video

