
Awin Access 

Technical Integration Solutions

Het volgende document beschrijft drie technische integratie-oplossingen voor Awin Access zelfbeheerde programma’s 
: zelfbeheerd, Ondersteund en premium. De zelfbeheerde oplossing is het standaard aanbod van Awin Access en is 
gratis. Ondersteund en Premium oplossingen zijn betaalde opties die extra ondersteuning bieden aan adverteerders 
die de integratie niet zonder hulp kunnen voltooien of een complexere integratie hebben. Om de optie Ondersteund of 
Premium aan te vragen, stuur een e-mail naar global-technicalclientintegration@awin.com and a member of the team 
will be in touch to arrange for payment.

Ondersteunende 
Integratie  |  €299 + BTW

Biedt implementatie ondersteuning 
buiten de initiële onboarding begeleiding 
(ad-hoc of per telefoon) die relevant is 
voor je eCommerce platform. Daarnaast 
ook extra product feed ondersteuning 
die ervoor zorgt dat alle aangepaste 
product feeds of Google feeds aan 
het Awin platform kunnen voldoen 
en perfect geoptimaliseerd zijn voor 
Publishers.

Wenn Sie ein Advertiser sind, der die 
Integration nicht ohne Hilfe durchführen kann, 
möchten Sie vielleicht diese unterstützte 
Integration nutzen. Das technische 
Integrationsteam von Awin bietet die 
folgenden Unterstützungsleistungen für  
eCommerce-Plugin-Integrationen:

Premium  
Integratie  |  €599 + BTW

Een lid van het technische integratieteam 
wordt aan je toegewezen om consultatieve 
hulp te bieden bij zaken als: aangepaste 
Server to Server (S2S) ontwikkeling, mobiele 
App integraties, eCommerce plugin of derde 
partij set-up zoals het gebruik van Google Tag 
Manager.

Ben je een adverteerder die een complexere integratie 
nodig heeft, dan biedt deze premium integratie 
de volgende consultatieve service voor alle niet-
standaard Awin Access integraties.

Als je programma eenmaal live staat 
moeten alle tracking tags en gegevens 
consistent blijven en zoals oorspronkelijk 
door Awin verstrekt. Let op dat als er daarna 
ondersteuning nodig is voor re-integratie, het 
mogelijk in rekening wordt gebracht volgens 
de voorwaarden van je overeenkomst.

Ze leiden je naar de implementatie-
instructies die het meest geschikt 
zijn voor je eCommerce-Plattform 
Ze kunnen je ook details geven 
over de instellingen van derden, 
zoals GoogleTagManager en het 
opzetten van een compatibele 
Productfeed.

Het standaard aanbod voor 
adverteerders met Awin Access is dat 
je zelf verantwoordelijk bent voor het 
configureren van de Awin tracking op je 
website. Het technische integratieteam 
van Awin is verantwoordelijk voor 
begeleiding op de volgende gebieden:

Resultaten van het Tracking 
Diagnose hulpmiddel dat in de 
gebruikersinterface beschikbaar 
is om zelf te controleren of de 
tracking werkt zoals het hoort. 
Dit hulpmiddel zoekt naar alle 
vereiste tracking elementen zoals 
de Awin MasterTag, Conversion 
Tag en Fall-back Conversion Pixel. 
Eventuele fouten worden je via 
het hulpmiddel getoond met 
toelichting over wat het probleem 
is, zodat je het kunt oplossen.

Bespreek en geef advies over:
Ontdubbelingsopstellingen buiten de  
niet-standaard Awin Access opstelling

Zet op maat gemaakte productfeeds 
om zodat ze compatibel zijn met Awin

Tracering op productniveau om 
diepgaande rapportage van afzonderlijke 
producten mogelijk te maken.

Als je programma eenmaal live 
staat moeten alle tracking tags 
en gegevens consistent blijven 
en zoals oorspronkelijk door 
Awin verstrekt. Let op dat als er 
daarna ondersteuning nodig is 
voor re-integratie, het mogelijk in 
rekening wordt gebracht volgens de 
voorwaarden van je overeenkomst.

Geeft advies over hoe je de resultaten 
kunt interpreteren van het Tracking 
Diagnose hulpmiddel dat in de 
gebruikersinterface beschikbaar is om 
te controleren of de tracking werkt zoals 
het hoort. Dit hulpmiddel zoekt naar alle 
vereiste tracking elementen zoals de 
Awin MasterTag, Conversion Tag en Fall-
back Conversion Pixel. Eventuele fouten 
worden je via het hulpmiddel getoond 
en het team kan je helpen om eventuele 
fouten of waarschuwingen op te lossen. 

Geef advies over hoe je de resultaten kunt 
interpreteren van het Tracking Diagnose 
hulpmiddel dat in de gebruikersinterface 
beschikbaar is om te controleren of de tracking 
werkt zoals het hoort. Dit hulpmiddel zoekt 
naar alle vereiste tracking elementen zoals 
de Awin MasterTag, Conversion Tag en 
Fall-back Conversion Pixel. Eventuele fouten 
worden je via het hulpmiddel getoond en het 
team kan je helpen om eventuele fouten of 
waarschuwingen op te lossen. 

Als je programma eenmaal live staat 
moeten alle tracking tags en gegevens 
consistent blijven en zoals oorspronkelijk 
door Awin verstrekt. Let op dat als er 
daarna ondersteuning nodig is voor re-
integratie, het mogelijk in rekening wordt 
gebracht volgens de voorwaarden van je 
overeenkomst.

Zelfbeheerde  
Integratie  |  Gratis
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