
Ako implementovať Biano Pixel

Manuálna inštalácia - pridaní skriptu do kódu stránky

1. Vyhľadajte hlavičku

Vyhľadajte kód hlavičky svojho webu <head>...</head> .

2. Skopírujte skript kódu Biano Pixel a vložte ho do hlavičky webovej stránky

Vložte kód do spodnej časti sekcie hlavičky tesne nad uzatváraciu značku </head> .

<!-- Biano Pixel Code -->

<script> 

    !function(b,i,a,n,o,p,x) 

    {if(b.bianoTrack)return;o=b.bianoTrack=function(){o.callMethod? 

    o.callMethod.apply(o,arguments):o.queue.push(arguments)}; 

    o.push=o;o.queue=[];p=i.createElement(a);p.async=!0;p.src=n; 

    x=i.getElementsByTagName(a)[0];x.parentNode.insertBefore(p,x) 

    }(window,document,'script','https://pixel.biano.sk/min/pixel.js'); 

    bianoTrack('init', '<put-your-merchant-id-here>'); 

</script>

<!-- End Biano Pixel Code -->

3. Do skriptu vložte svoje Merchant ID

Nahraďte reťazec <put-your-merchant-id-here>  v skopírovanom skripte svojím Merchant ID, ktoré vám

poskytneme po zažiadaní na info@biano.sk.

4. Nastavte HTTP hlavičku Content Security Policy (CSP)

Ak váš web obsahuje Content Security Policy, musíte povoliť spustenie Biano Pixel JavaScriptu na vašom webe.

Pridajte do hlavičky odpovedí webového servera nasledujúce CSP pravidlá:

Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'unsafe-inline' 

https://pixel.biano.sk; connect-src 'self' https://p.biano.sk

Implementácia a ladenie

Počas implementácie by ste mali používať debug  verziu skriptu Biano Pixel, ktorá vám môže pomôcť k jeho

správnemu nasadeniu. Pre jej použitie nahraďte adresu URL skriptu v uvedenom kóde za

https://pixel.biano.sk/debug/pixel.js . Pri použití debug  verzie skriptu nájdete validačné chyby

vstupných dát vo vývojárskej konzole prehliadača. Úspešné nasadenie je dosiahnuté v momente, keď žiadna z

odoslaných udalostí nevykazuje chybu. Po úspešnej implementácii zmeňte URL v skripte späť na

https://pixel.biano.sk/min/pixel.js .

mailto:info@biano.sk
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP


Zachytávanie udalostí

Podporujeme štyri základné udalosti - Zobrazenie stránky , Zobrazenie produktu , Pridanie do košíka

a Nákup . Na spustenie udalosti je potrebné zavolať javascriptovú funkciu bianoTrack('track', <event-

name>, <data-object>)  s požadovanými argumentmi. Prvý argument je vždy 'track'  a druhý je názov

udalosti (event name). Posledný argument je jednoduchý dátový objekt a vyžaduje sa iba pri niektorých

udalostiach. Pri načítaní stránky by ste mali spustiť iba jednu udalosť bianoTrack('track', ...);

označujúcu typ stránky (product_view, purchase, ... prípadne page_view pre všetko ostatné). Ak je proces vašej

objednávky interaktívnejší (napríklad pridávate položky do nákupného košíka prostredníctvom volaní AJAX),

môžete podľa potreby spustiť ďalšie udalosti.

1. Zobrazenie stránky

Túto udalosť použite vždy, keď užívateľ zobrazí vašu webovú stránku (pokiaľ však neexistuje vhodnejšia

udalosť).

<script>bianoTrack('track', 'page_view');</script>

2. Zobrazenie produktu

Túto udalosť použite vždy, keď užívateľ zobrazí na vašom webe detail produktu. Táto udalosť vyžaduje objekt ako

tretí argument s jedinečným ID, ktorého hodnota je konkrétne ID produktu. Musíte použiť rovnaké ID, aké

používate vo svojom produktovom feede.

Produkt:

Vlastnosť Popis Dátový typ Príklad

id ID produktu string PRODUCT-1234

<script> 

    bianoTrack('track', 'product_view', {id: 'PRODUCT-1234'}); 

</script>

3. Pridanie produktu do košíku

Túto udalosť použite vždy, keď užívateľ pridá produkt do nákupného košíka.

Produkt v košíku:

Vlastnosť Popis Dátový typ Príklad

id ID produktu string PRODUCT-1234

quantity Množstvo float 10

unit_price Cena za jednotku float 123.45

currency Mena string CZK

<script> 

    bianoTrack('track', 'add_to_cart', { 

        id: 'PRODUCT-1234', 

        quantity: 10, 

        unit_price: 123.45, 

        currency: 'CZK', 

    }); 

</script>



4. Zakúpenie produktu

Túto udalosť použite po úspešnom zadaní objednávky užívateľom.

Objednávka:

Vlastnosť Popis Dátový typ Príklad

id ID objednávky string ORDER-9876

order_price Celková cena objednávky float 327.12

currency Mena string CZK

items Pole položiek objednávky array<item>

Objednaný produkt:

Vlastnosť Popis Dátový typ Príklad

id ID produktu string PRODUCT-1234

quantity Množstvo float 1

unit_price Cena za jednotku float 123.45

<script> 

    bianoTrack('track', 'purchase', { 

        id: 'ORDER-9876', 

        order_price: 327.12, 

        currency: 'CZK', 

        items: [ 

            {id: 'PRODUCT-1234', quantity: 1, unit_price: 123.45}, 

            {id: 'PRODUCT-5789', quantity: 3, unit_price: 67.89}, 

    ]}); 

</script>


