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Zachowanie
Parametry

Wartości parametrów wysokość/szerokość, a zachowanie (responsywność)

Opis

Dopuszczalne formaty

HTML5
SWF
Obraz
Film

MP4/OGG/Webm
Flv

Urządzenia mobilne

przeglądarki
aplikacje

Zachowanie
Wyświetla banner który po najechaniu i odczekaniu określonego czasu bądź kliknięciu, otwiera się i pokazuje wideo.

Wymiarowanie

 

Wymiary zamkniętego boksa (obrazek u góry) zależą od tego czy wybrana została opcja responsive, jeśli nie, wynoszą one tyle
ile podano w polach width i height. Jeśli natomiast wybrano opcję responsive część wymiaru wpisanego w polu width
przeznaczana jest na margin by kreacja po rozwinięciu była widoczna w całości (przy stałych rozmiarach wychodzi się z
założenia, że użytkownik dba o to sam). Sytuację tą przedstawia obrazek na dole, wpisane wartości width i height odpowiadają
żółtemu boksowi, gdzie jasna część to margin, a ciemna to wyświetlany baner. Rzeczywiste wymiary banera stanowią 86%
wartości width (i 100% height). Przykładowo jeśli podam w polu width 1000 (czyli 1000px) i height 350 i wybiorę opcję
responsive to rzeczywiste  wymiary banera wyniosą 860px na 350px gdzie 140px będzie stanowił margin (po bokach).
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Wymiary widea po zakończeniu animacji wynoszą 110% wysokości banera, a szerokość jest ustawiana automatycznie z
proporcji tegoż widea. Czyli dla banera o wysokości 350px, wideo będzie miało wysokość 355px (sztywne wymiary mają
zapewnić widok jak na powyższym obrazku).

Parametry

Nazwa Opis

Width * Szerokość całej kreacji

Height * Wysokość kreacji przed rozwinięciem.

Align Wyrównanie, do lewej, środka bądź prawego boku.

Responsive wartość prawda/fałsz; wpływa na zachowanie kreacji przy
zmianie rozmiaru okna (zobacz tabela poniżej)

Start delay Po najechaniu na banner pojawia się timer z czasem
ustawionym tutaj i po odliczeniu którego kreacja się otwiera.

Animation duration * Czas animacji otwierania banera.

Z-index Ustawia z-index

Front side

Timer color * Kolor licznika odliczającego czas do otwarcia

Background color * Kolor tła banera przed otwarciem

Bacground image Obrazek tła banera przed otwarciem

Backface color * Kolor tylniej części bannera obracanego

Hidden side (baner za banerem odwracanym)

Background color Kolor tła odsłanianego banera.

Background image Obrazek odsłanianego banera.

Video

MP4, OGG, WEBM + URL Pliki wideo w poszczególnych formatach jako plik bądź url.

Muted Wideo wystartuje jako wyciszone

Autoplay Autostart widea (Na urządzeniach mobilnych Chrome 53+
iOS10+ wideo musi być wyciszone by autostart zadziałał)
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Control bar Wyświetla kontrolki widea

Loop Powtarzanie widea po zakończeniu jego odtwarzania.

Poster Obrazek wyświetlany przed startem widea (jeśli kreacja jest
wyświetlana na urządzeniach mobilnych zalecane jest
ustawienie tego obrazka)

Close

Size Wielkość w pikselach

Close button image Obrazek przycisku zamykającego

Other

Extra JS Code Dodatkowy kod js

Extra HTML Code dodatkowy kod HTML uruchamiany w momencie załadowania
kreacji

* - parametr wymagany

Wartości parametrów wysokość/szerokość, a zachowanie (responsywność)

Wysokość Szerokość Zachowanie

px px stałe wymiary *

px % wysokość stała, szerokość ustawiona w
%

% % nie obsługiwane

- brak - px nie obsługiwane

- brak - % nie obsługiwane

- brak - - brak - nie obsługiwane

* przy ustawionym parametrze „responsive” są to wymiary skalowane w dół, tzn. jeśli kreacja nie mieści się w viewporcie
przeglądarki jest skalowana tak, aby się zmieściła.
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