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Ez az E-könyv a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalán található GYIK azaz Gyakran
Ismételt Kérdések-ben szereplő válaszokat tartalmazza címszavakra szedve a 2007.09.01. állapot
szerint szerint.
Látogasson el rendszeresen a Google Adsense Ügyfélszolgálati Központ oldalára, ahol minden
esetben a legfrissebb információkat találja meg.
AdSense Ügyfélszolgálati Központ kezdőlap
Minden ebben a könyvben szereplő információ a Google Adsense oldalán megtalálható. A könyvben
szereplő belső szellemi tartalom a Google csapat munkája, abban változtatás nem történt. A fejezet
címekben és a szerkesztésben történt változtatások, pusztán a könyként való olvashatóságot segítik
elő.
A kézikönyv eredetileg a www.google-adsense-info.ini.hu honlapról tölthető le.
Szerkesztette:

Stefán Zoltán
e-mail: info@netmax.hu
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Amennyiben hibát talál a könyben kérem értesítsen az info@netmax.hu e-mail címen.
A Google, a Google Adwords, a Google Adsense név oltalom (Trade Mark) alatt áll és a Google Inc.,
Mountain View CA, USA tulajdonában van. US Patent 6,285,999
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Kaphatok elektronikus banki átutalásokat más pénznemben?
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AdSense alapok
Újdonságok - 2006. április
Webhely témájával kapcsolatos keresési opció a hatékonyabb keresési
eredményekért
Az AdSense kereső opcióihoz hozzáadtuk a webhely témájával kapcsolatos keresési
funkciót. Ez az új funkció lehetővé teszi az olyan keresést, amely webhelyének
témájához kapcsolódik. Az úgynevezett idomuló technológián alapuló funkció keresési
eredményei az idő folyamán pontosabbá válnak és a látogatói érdeklődési köréhez
idomulnak.
Keresési eredményein belül azonnal nem fog tapasztalni változást, de idővel a
felhasználók a webhely tartalmához szorosabban kacsolódó eredmények megjelenését
tapasztalhatják. Ha elérhetővé szeretné tenni webhelyén ezt a funkciót, egyszerűen
jelölje meg a funkció melletti négyzetet, amikor előállítja a keresési kódot fiókján belül.
Részletes útmutatót talál az Ügyfélszolgálati Központban.

Többféle képes hirdetésformátum
Kiterjesztettük a képes hirdetéseket két újabb formátumra: Négyzet (250 x 250) és
Nagy téglalap (336 x 280). Ne feledje, hogy a szöveges hirdetések mellett
megjeleníthető képes hirdetésekkel nemcsak variálhatja a webhelyén megjelenő
hirdetéseket, hanem egyúttal bővítheti azon hirdetések listáját, melyek versenyeznek
az Ön webhelyén történő megjelenésért. Minél több hirdetés versenyzik azért, hogy az
Ön oldalán megjelenjen, annál nagyobb az Ön bevételi lehetősége is. A jelenleg
rendelkezésére álló képes hirdetésformátumok teljes listáját megtekintheti az
Ügyfélszolgálati Központban.
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Érdekli az AdSense?
Mi a Google AdSense?
A Google AdSense gyors és egyszerű eszköz bármilyen méretű weblap
tartalomszolgáltatójának abban, hogy webhelye tartalmához kapcsolódó Google
hirdetéseket jeleníthessen meg tartalmi oldalán, illetve, hogy bevételre tegyen szert.
Mivel ezek a hirdetések ahhoz kapcsolódnak, amit a felhasználói keresnek oldalán, így
lehetősége lesz egyszerre pénzt keresni, és fejleszteni oldalát. Tudjon meg többet az
AdSense kereséshez.
Az AdSense program szintén jó módja a weblapok tartalomszolgáltatóinak, hogy a
Google kereső használatának a lehetőségét kínálják felhasználóinak, és pénzt
keressenek Google hirdetések közzétételével a találati oldalakon. Tudjon meg többet
az AdSense kereséshez .
A program ingyenes, és a Google fizet minden érvényes kattintásért mind a
reklámokon, mind pedig a keresés találati oldalakon. Ezért azt ajánljuk, tegyen egy
próbát. Ha egyetért program szabályzatunk feltételeivel, csak töltse ki online
jelentkezési lapunkat és válassza az AdSense kontextusban, és/vagy az AdSense
kereséshez szolgáltatásunkat. Egy jelentkezés lehetővé teszi mindkettő használatát, és
Ön döntheti el, hogyan kombinálja ezeket oldalain.
Mi ekkor átnézzük jelentkezését, és 2-3 napon belül értesítjük Önt e-mailben. Ha
elfogadásra kerül jelentkezése, beléphet a programba, és megkapja azt a HTML kódot,
melyet weblapjához tud illeszteni.

Mennyit fogok keresni ezzel a programmal?
A Google hirdetés kétféle lehet: kattintási költség (CPC) vagy megjelenés (CPM) alapú,
míg az AdSense kereséshez kizárólag CPC hirdetésekhez vezet. Ez azt jelenti, hogy a
hirdető akkor fizet amikor a felhasználó hirdetésekre kattint, illetve a más oldalán való
hirdetéskor. Ön részesedik abból az összegből, amelyet ez a ketféle tevékenység
eredményez az oldalán. A mi részesedési arányunkat nem kívánjuk nyilvánosságra
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hozni, de szeretnénk leszögezni, hogy célunk a a web megjelenítőinket több haszonhoz
juttatni mint amit más hirdetési csatornák biztosítanak.
A legjobb módja, hogy megtudja mennyit kereshet velünk az, ha jelentkezik
programunkra és hirdetéseket jelenít meg weboldalain. Mindez semmiféle költséget,
illetve kötelezettséget nem jelent Önnek, beállítása egyszerű és gyors. A következő
linken tud feliratkozni: https://www.google.com/adsense .
Amint tagja programunknak, számlájába belépve https://www.google.com/adsense a
Jelentésekre kattintva tudja nyomon követni bevételeit, hirdetési egység
megjelenéseket, hirdetésekre való kattintásokat, rákattintási arányt, összesített
bevételeit, valamint a CPM-et. Ezen adatok segítségével képet kap arról, hogyan
működik a programunk, illetve, hogy mennyi bevételre számíthat a jövőben.

Mi az a teljes név?
Ha jelentkezését egyénileg küldi, az AdSense szolgáltatásba való bejelentkezéskor
teljes nevét kell megadnia.
Az alábbiakban néhány példát talál az elfogadható és a nem elfogadható nevekre:
Elfogadható
Kovács János
Nem elfogadható
K. János
János
KovácsJános
Kovács János és Mária

Hogyan csatol a Google hirdetéseket a weboldalamhoz?
Leegyszerűsítve úgy működik, hogy Ön elhelyezi a kívánt weboldalakon az AdSense
HTML hirdetési kódot, melyeken a Google hirdetéseket szeretné megjelentetni. Ezután
a mi feladatunk az, hogy a szabadalmaztatott Google kereső és oldal-rangsoroló
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technológiánk segítségével a weboldalához kapcsolódó Google hirdetéseket jelenítsünk
meg.
Mi túlmegyünk az egyszerű kulcsszó egyezésen, hogy megértsük a weboldalakat mind
tartalmi és kontextuális szinten. Kifinomult algoritmusunknak köszönhetően, mely
olyan elemeket tartalmaz, mint a kulcsszó analízis, a szó-gyakoriság, fontméret, és a
web teljes link-strukturájának figyelése, mi tudjuk, miről szól egy oldal, és pontosan
tudunk hozzá Google hirdetéseket becélozni.
Programunk azt is lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseiket az AdSense
hálózaton belül bizonyos kiválasztott oldalakon jelenítsék meg. Google also offers sitetargeted advertising options, allowing advertisers to select specific sites in the AdSense
network on which to run their ads. Ezek a hirdetések a kulcsszó alapú célzottság
helyett bizonyos célközönséghez szólnak, ezzel is a hirdető kezébe adva a választás
jogát.
Technológiánk ezenkívül meg tudja állapítani a weboldalak nyelvét. Ha oldalának a
tartalma egy, a programunk által támogatott nyelvenjelenik meg, a weboldala
nyelvével megegyező hirdetéseket fogunk oldala tartalmához megjeleníteni. Ezenkívül
a Google hirdetések földrajzilag célzottak a látogatója tartózkodási helyéhez igazítva.

Mi az AdSense kontextusban?
A Google AdSense a forgalmuktól függetlenül gyors és egyszerű megoldást kínál a
megjelenítőknek arra, hogy a tartalomhoz illeszkedő, a felhasználókat nem zavaró
Google hirdetéseket helyezzenek el a webhelyük tartalmi oldalain, és ezzel bevételhez
jussanak. Mivel a hirdetések illeszkednek a felhasználók által a webhelyen keresett
tartalomhoz, a szolgáltatással valójában a tartalmi oldalakból válik bevételnövelő
eszköz.
A program ingyenes, a kattintások és a megjelenítések utáni bevételi lehetőséget
egyaránt támogatja, vagyis Ön a hirdetések megjelenése és a hirdetésekre tett
érvényes kattintások révén egyaránt bevételhez juthat. Próbálja ki most! Ha webhelye
megfelel a programszabályzat feltételeinek, töltse ki az online jelentkezési űrlapot.
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Ezt követően átvizsgáljuk a jelentkezését, és 2-3 napon belül visszajelzünk. Ha
elfogadjuk a jelentkezését, azonnal bejelentkezhet az új fiókjába, és hozzájuthat ahhoz
a HTML kódhoz, amelyet a weboldalaiba kell beillesztenie.

Milyen hamar jelennek meg a hirdetések oldalamon?
A hirdetések perceken belül megjelennek, miután jelentkezését elfogadtuk, és
sikeresen bemásolta az AdSense HTML hirdetési kódot weboldalaira. Amennyiben a
Google előzetesen nem indexelt egy oldalt, 1-2 órába, vagy akár többe is beletelhet,
mire átnézzük az oldal tartalmát. Ez idő alatt közszolgálati, illetve az Ön által megjelölt
alternatív hirdetéseket fog látni, melyekből nem származik bevétele.
Az AdSense kereséshez kód hozzáadásával automatikusan meg fog jelenni oldalán a
keresődoboz. Mivel a találati eredmények Google által támogatott oldalakon jelennek
meg, releváns hirdetések fognak megjelenni, feltéve ha vannak ahhoz a kereséshez
kapcsolódó hirdetések.
A megjelenítők kizárólagos felelőssége weboldaluk működtetése és fenntartása. A
Google nem tehető felelőssé azért, mert az AdSense HTML hirdetési kód hibásan lett
bemásolva, illetve ha technikailag kivitelezhetetlen a hirdetésmegjelenítés weboldalán.

Hogyan befolyásolja AdSense részvételem az oldalam pozícióját a
Google találati oldalakon?
A Google AdSense-ben való részvétel nem befolyásolja sem oldala pozícióját a Google
találati oldalain, sem az általunk adott találatokat. A Google fontos alapköve a
megjelenés szabadsága, és ezért teljes hozzáférést biztosít a web tartalmához.
Keresési találataink függetlenek a fizető hirdetőinkhöz, illetve a megjelenítőinkhöz
fűződő viszonyunktól. A továbbiakban is az Oldalrangsoroló technológiánk segítségével
mutatjuk a találati oldalakat.
A Google AdSense hirdetési kód, illetve az AdSense keresésért kód hozzáadásával
oldalát nem soroljuk be automatikusan az általános indexbe történő átvizsgálásra.
Amíg bot-jaink (a 'Mediapartners-Google'-t beleértve) átvizsgálják a tartalmi oldalakat
a hirdetések célzottságáért, ez az átvizsgálás nem függ össze az általános indexbe való
besorolással.
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Hogyan hirdethetek az AdSense webhelyeken?
Amennyiben hirdetni szeretne a tartalomszolgáltatói webhelyekből álló hálózaton, a
Google.com oldalon, valamint a keresési hálózatunkon, kérjük, látogasson el az
AdWords kezdőoldalára. A kezdőoldalról tud bejelentkezni, majd pontosan célzott,
kattintás alapján árazott, webhelynek megfelelően célzott, illetve megjelenés alapján
árazott hirdetéseket jelentethet meg - függetlenül a költségvetésének nagyságától.
Az AdWords szolgáltatásról az AdWords Ügyfélszolgálat oldalon kaphat további
információt. A Google AdWords szolgáltatást első alkalommal használó hirdetőinknek
szóló információkat Az első lépések című szakasz tartalmazza.

Mi különbözteti meg a Google AdSense-t a többi hirdetési hálózattól?
Ez a forradalmian új Google üzleti megoldás segít Önnek, hogy szabadjára engedje
oldala valódi hirdetési potenciálját. Íme néhány előnye programunknak:
Használjon olyan reklámokat, melyek érdeklik felhasználóit.
A Google AdSense könnyen olvasható, szöveg, vagy kép alapú hirdetéseket szállít,
melyeket oldala tartalmához, és a AdSense keresésért keresésekhez igazítunk.
Hatásos Google keresési technológia.
A szabadalmaztatott Google keresési és oldal rangsoroló technológia az alapja az
AdSense-nek. Megértjük a weboldalak tartalmát és összefüggéseit, így pontosan
illeszthetjük a Google hirdetéseket oldalaihoz.
A nem kívánt hirdetések szűrése.
A Google kombinálja a szerkesztői csoportot, a szűrő technológiákat, és az Ön beviteli
adatait, hogy egy erős szűrőt adhasson az Ön számára.
Elkezdeni gyors és egyszerű.
Elkezdeni az AdSense-t egyszerű, és nem igényli oldala átépítését. Adunk Önnek egy
pár HTML sort, amit csak hozzáfűz bármelyik weboldalához. Pár perc alatt kész, és már
meg is jelenítheti a Google hirdetéseket oldalán - és ezzel több reklámozási bevételhez
juthat.
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Jelentkezés
Hogyan jelentkezhetek?
Az AdSense kontextusban vagy az AdSense kereséshez szolgáltatás használatához nem
kell más, csak egy olyan webhely, amely megfelel a programszabályzatunk
előírásainak. Ha nincs webhelye, a Blogger vagy a Google Page Creator (csak angolul
elérhető szolgáltatások) segítségével készíthet.
Ha meggyőződött róla, hogy a webhelye megfelel a szabályainknak, és készen áll a
programban való részvételre, egyszerűen nyújtsa be a jelentkezését. Ezután nézze
meg, kapott-e tőlünk e-mailt, amellyel az Ön e-mail címét ellenőrizzük. Miután
visszaigazolta e-mail címét, átnézzük jelentkezését és 2-3 napon belül e-mailben
megkeressük. Ha elfogadjuk a jelentkezését, bejelentkezhet az AdSense fiókjába, és
elkezdheti használni az AdSense szolgáltatásait.

Hogyan adhatom meg a fizetési adataimat és a címemet?
Az alább bemutatott példa segít annak megértésében, hogyan kell jelentkezési
űrlapunk megfelelő mezőiben nevét és címét megadnia. Ne felejtse el, hogy az alábbi
cím csupán példa, saját címét pontosan és a helyi postai előírásoknak megfelelően kell
megadnia.
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Üzleti, vagy Magánszemély számlám van-e?
Általában, ha 20, vagy több alkalmazottal rendelkező vállalkozás, választhatja az Üzleti
számlát. Egyéni tartalomszolgáltatók, vagy a 20-nál kevesebb alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozások Magánszemély számlával iratkozhatnak fel.
Az üzleti számlák kifizetése a Vállalati néven keresztül történik, míg az egyéni számláké
a Befizető nevére a számlatulajdonos után. Ezen felül, az USA-ból származó
tartalomszolgáltatóknak szükségük lesz egy Social Security Number-re az egyéni
számlákhoz, vagy egy Employer Identification Number-re (EIN) ha az üzleti számlát
választották. Nincs egyéb különbség az egyéni vagy üzleti számlák szolgáltatásai vagy
fizetési struktúrája között.
További információért az EIN-ekről, ajánljuk, látogassa meg az IRS weboldalát:
http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=98350,00.html.
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Ha bármikor szüksége lenne új számlatípust választani, szakértőink segítenek lezárni
jelenlegi számláját, és nyitni egy újat a frissített adatokkal.

Milyen karaktereket használhatok?
A számlázási rendszerünkben érvényes, nyomtatásra vonatkozó megkötésekből
adódóan csak az ISO-Latin-1 karakterkészletben szereplő karaktereket tudjuk
elfogadni. Kérjük, nevének és címének megadására kizárólag az alábbi karaktereket
használja.

Megfelel oldalam az AdSense előírásainak?
A Google AdSense és az AdSense keresésért nyitott lehetőség bármekkora weboldal
tartalomszolgáltatója számára. Kérem, olvassa el programszabályzatunkat, hogy biztos
lehessen benne, oldala tartalma megfelel előírásainknak.
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Ha szabályzatunk elolvasása után még mindig nem biztos benne, oldala megfelel-e
elvárásainknak, azt ajánljuk, töltsön ki egy jelentkezési lapot. Egy specialistánk átnézi
oldalát és 2-3 napon belül válaszol Önnek. Ha elfogadtuk jelentkezését, egy e-mailt fog
kapni arról, hogyan tud belépni új fiókjába, és elindulni a programmal.

Részt vehetek az AdSense for feeds programban?
Jelenleg az AdSense for feeds programunk csak angol nyelven létezik. Értesíteni fogjuk
majd, amikor más nyelvekre is kiterjesztjük ezt a terméket. További információt
találhat majd ezen az ügyfélszolgálati oldalunkon. Köszönjük türelmét.

Garantált az AdSense számlából fakadó bevétel?
Mivel a Google AdSense-ből származó bevétele függ egyrészt minden egyes oldala
tartalmától, másrészt a felhasználók keresési kifejezéseitől, valamint a
rendelkezésünkre álló tartalomhoz kapcsolódó Google hirdetésektől, a Google nem tud
meghatározott bevételt garantálni.

Indulás
Gyors kezdés
AdSense jelentkezésének jóváhagyása után ennek az útmutatónak a lépései szerint
gyorsan elkezdheti az AdSense rendszer használatát. Az alábbi három lépés segítséget
nyújt ahhoz, hogy elhelyezzen egy AdSense hirdetési egységet a webhelyén.
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1. lépés: Jelentkezzen be a fiókjába.

Keresse fel a https://www.google.com/adsense címet.
Írja be a jelentkezés során megadott e-mail címet és jelszót a böngészőablak jobb
felső sarkában látható Létező ügyfél bejelentkezés mezőbe.
Kattintson a Bejelentkezés gombra.
Fogadja el a Google AdSense Felhasználói feltételeit azzal, hogy az Elfogadom
gombra kattint.
2. lépés: Generálja a hirdetéskódját.
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Kattintson az AdSense beállítás fülre.
Válassza az AdSense kontextusban terméket.
Jelölje be a "Hirdetési egység" választógombot, majd kattintson a Folytatás gombra.
Válassza ki a hirdetés formátumát, majd kattintson a Folytatás gombra.
Kattintson "Az Ön AdSense" kódja felirat alatti szürke mezőbe, hogy kijelölje a kódot.
Megjegyzés: Az AdSense Setup beállítás oldalról indulva az AdSense kereséshez és
ajánlásokhoz programhoz is generálhat kódot úgy, hogy ezeket választja ki
termékként.
3. lépés: Másolja ki a kódot, majd illessze be a weboldalaiba.
Másolja ki az előbb kijelölt kódot.
Illessze be ezt a kódot a weboldalaiba a kívánt HTML-szerkesztővel.
Mentse el a weboldalait, és tegye őket közzé a weben.
Kódelhelyezési útmutatónk tartalmazza az elhelyezés bemutatását, valamint segítséget
nyújt a gyakori problémák esetére.
További információforrások
AdSense Súgófórum - Tanuljon a többi AdSense megjelenítőtől: tegye fel kérdéseit,
ossza meg a válaszokat, és közölje másokkal kedvenc AdSense tippjeit és trükkjeit.
AdSense demók és útmutatók - További oktatóprogramok az első lépésekről, a
kifizetésről, a hibaelhárításról, a további funkciókról és az optimalizálásról.
AdSense Súgó oldalak - A segédanyagok teljes tárháza, ahol választ talál minden,
az AdSense programhoz kapcsolódó kérdésre.
Inside AdSense Blog - Iratkozzon fel a Google AdSense hivatalos blogjára. Itt
elolvashatja a bejelentéseket, az optimalizálási tippeket, a termék funkcióinak leírását,
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illetve ötleteket kaphat, amelyekkel még több bevételre tehet szert az AdSense
segítségével.

Mikor kapom meg a pénzem?
A csekket vagy az utalást körülbelül 30 nappal azon hónap vége után küldjük, amikor
számla egyenleg elérte a 100 USD-t, hacsak nincs fizetés visszatartás vagy más írásbeli
(vagy e-mailbeli) megállapodás.
Például, ha 40 USD-t keres januárban és 70 USD-t februárban, akkor járandóságát
március végén küldjük.
Ha számla egyenlege kevesebb, mint 100 USD a hónap végén, akkor bevételét
továbbvisszük a következő hónapra, amíg a kifizetési küszöböt el nem éri. Az egyenleg
a tartalmi AdSense, a keresési AdSense és az ajánlások összegét tartalmazza. Ha
teljesebb képet kíván kapni a kifizetési ciklusról, áttekintheti az alábbi Kifizetés
életútja diagramot.
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Felhívjuk figyelmét, hogy ha egy megjelenítő számlája megsérti a Felhasználói
feltételeket vagy az irányelveket, bármikor visszatarthatjuk kifizetéseit (attól fogva,
hogy a Google megkezdi a lehetséges sértés kivizsgálását), vissza terhelhetjük a
megjelenítő számláját, és visszatéríthetjük a hirdetőknek a kattintások árát, amelyeket
a megjelenítő weblapján vagy keresési AdSense találati oldalán kaptak. Továbbá ha a
megjelenítő elmulasztott valamely a Google AdWords programmal kapcsolatos
kifizetést a Google javára, fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk a kifizetéseket, míg
minden hátralékos kifizetés meg nem történik.
A fizetési feltételek teljes leírásáért, kérjük, olvassa el az AdSense Felhasználói
feltételeit.

Hogyan adhatok meg több weboldalt a számlámhoz?
A Hirdetési megjelenítési kódilletve, aKeresési kód oldalak scriptjei bármilyen oldalra
jók, amelyen meg kíván jeleníteni Google hirdetéseket. Egyszerűen adja hozzá a kódot
bármely oldalhoz, és mi automatikusan megtaláljuk az új oldalt.
Kérjük vegye figyelembe, hogy nem szükséges sem új jelentkezést benyújtania, sem
minket értesítenie arról, hogy elhelyezte a hirdetési kódot egy új weboldalon.
A következő módon helyezheti el a HTML kódot az új oldalon:
Google hirdetések megjelenítéséhez :
Lépjen be számlájába a https://www.google.com/adsense
Kattintson a Hirdetés megjelenési kód linkre a Beállításokon belül.
Válassza ki azokat a színeket, melyeken a Google hirdetések meg fognak jelenni
oldalán.
Másolja át a kívánt formátum hirdetési kódját box
Illessze be a kódot a kívánt oldalra a webhelyén belül.
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A Google keresődoboz elhelyezéséhez:
Lépjen be számlájába a https://www.google.com/adsense
Kattintson a Keresési kód linkre a Beállításokon belül
Válassza ki a kívánt oldalakat a legördülő menüből
Válassza ki a kívént syín spalettát, illetve egyéb keresési opciókat.
Másolja ki, illetve ilessze be a Google Keresési kódját a kívánt oldalra.
Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy oldala melyen el kívánja helyezni HTML
kódunkat ( hirdetési megjelenítési kód, illetve a keresési kód), megfelel
programszabályzatunknak(https://www.google.com/adsense/policies).

Milyen fizetési módok közül választhatok?
A Google AdSense a megjelenítők számára kifizetési módként USA-dollárban kiállított
csekket vagy helyi pénznemben fizetett lehetőségeket kínál számos országban. A
Biztonságos expressz kézbesítés (Secured Express Delivery) szolgáltatás elérhető
minden megjelenítő számára, továbbá az elektronikus pénzátutalást is igénybe vehetik
a bizonyos országokban és területeken bejegyzett megjelenítők.
Elektronikus pénzutalás:
Az elektronikus pénzátutalás (Electronic Funds Transfer - EFT) alkalmazása esetén a
kifizetés közvetlenül bankszámlájára érkezik, helyi pénznemben. Ezzel a díjmentes
fizetési móddal kapcsolatos további információért olvassa el a következőt: Mi az az
elektronikus pénzátutalás?
Helyi pénznemben kiállított csekk:
Ezen lehetőség választása esetén a Google átváltja bevételét USA-dollárról az Ön
országának megfelelő helyi pénznemre. A több mint 40 ország megjelenítői számára
elérhető megoldásként a helyi pénznemben kiállított csekkek elhelyezése a
bankszámlán rendszerint kevesebb költséggel jár és gyorsabban történik a jóváírás.
Útmutatást olvashat a helyi pénznemben kiállított csekk formájában történő kifizetések
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választásával kapcsolatban a következőben: Hogyan választhatom a helyi pénznemben
kiállított csekket?
Biztonságos expressz kézbesítés:
A Biztonságos expressz kézbesítés biztosítja, hogy az Ön csekkje gyorsan és
biztonságosan megérkezzen Önhöz futárszolgálat segítségével. A Biztonságos expressz
kézbesítéssel kapcsolatos további információk - így például a kapcsolódó díjak is - a
következőben olvashatók: Mi az a biztonságos kézbesítés?

Hogyan léphetek saját fiókomba?
AdSense fiókja minden lehetőséget tartalmaz, amit az AdSense prorgram kínál.
Fiókjában elkészítheti hirdetési kódját, meghatározhatja jelentései csatornabeállításait,
és megnézheti a jelentéseket bevételeiről és megjelenéseiről.
A jelentkezéshez:
Go to https://www.google.com/adsense
A Létező tartalomszolgáltatók belépése dobozban, a böngésző jobb felső sarkában,
adjon meg egy email címet, és jelszót, melyekre a feliratkozás alatt szüksége lesz.
Kattintson a Belépésre hogy belépjen fiókjába.
Ha ez az első alkalom, hogy belép fiókjába, meg fogjuk kérni, hogy olvassa el, és írja
alá a Google AdSense Felhasználói feltételeket. Itt fontos információkat talál a
programról, ezért kérjük, szánjon rá időt, és olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt
tovább lép.
Ha elolvasta a dokumentumon, válassza ki a megállapodást dobozt, és kattintson az
Elfogadomra, hogy tovább léphessen fiókjába.
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Hogyan szerezzem meg az AdSense hirdetés kódot?
Az AdSense hirdetési kódot tartalomszolgáltatói fiókjában generálhatja. Ezt a kódot kell
hozzáadnia lapjaihoz, hogy a Google hirdetések megjelenjenek weblapjain. Kérem
kövesse az alábbi lépéseket, AdSense hirdetési kódját elkészítse::
Lépjen be fiókjába az alábbi linken:https://www.google.com/adsense
Kattintson a Hirdetési kód linkre az "AdSense kontextusban" rész alatt.
Válassza ki azokat a színeket, melyeken a Google hirdetések meg fognak jelenni
oldalán. Ezen kívül bármilyen egyéb opciót választhat oldalára, többek
közöttcsatornákat és alternatív hirdetéseket.
A hirdetési kódja a Hirdetési kódja ablakban jelenik meg
a saját kiválasztásai alapján.
Másolja be a kódot annaz az oldalnak a forrásába amelyiken
Google hirdetéseket kíván megjeleníteni. A kód hozzáadásához tippeket olvashat a
Hogyan adhatom az AdSense hirdetés kódot az oldalamhoz..
Amennyiben helyesen lett beillesztve, a Google hirdetések azonnal megjelennek
weboldalán. Kezdetben nagyrészt közhasznú hirdetések lesznek, melyekért nem jár
kifizetés. Amint átvizsgálóink megnézték oldalát, meg fognak jelenni a célzott
hirdetések.

Mik azok a CPM hirdetések?
A CPM "1000 megjelenítés utáni költség"-et jelent. Azok a hirdetőink, akik CPM
hirdetéseik költségét 1000 megjelenített hirdetés után jelölték meg, maguk választják
ki a webhelyeket melyeken hirdetéseiket kívánják megjelentetni, illetve fizetnek
minden egyes alkalommal mikor hirdetéseik megjelennek.
A megjelenítők számára ez bevételt jelent minden egyes az oldalán történő CPM
hirdetés megjelenítése után. A CPM hirdetések a CPC, kattintási költség alapú
hirdetésekkel mérkőznek meg, melynek eredményeképp csak a legjobban szereplő
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hirdetések fognak megjelenni weboldalain. A hirdetőknek a mindenkori CPC hirdetésnél
magasabb értékű CPM-et kell megjelölniük ahhoz, hogy hirdetéseik megjelenjenek.
A CPM hirdetés kétféle lehet: szöveges vagy képi. Jelenleg CPM szöveges hirdetésekkel
végzünk egy tesztet, melynek eredményeképp a szöveges hirdetés az egész hirdetési
egységre kiterjed. Ezek a kiterjesztett hirdetések a Hirdetési formátumokoldalon
tekinthetőek meg.

Mik az 'Alternatív Hirdetések'?
Az Alternatív hirdetések lehetőséget teremtenek, hogy kihasználja hirdetési területeit
akkor is, ha a Google nem tud célzott reklámokat oda helyezni. Meghatározva egy
képet, HTML oldalt, vagy egy szabadon választott hirdetés szervert, biztos lehet benne,
hogy a hirdetési helye mindig ki lesz használva, vagy a Google célzott reklámjaival,
vagy saját választott tartalmával. Ezen felül, egyszerű színt is választhat, mint
alternatív hirdetés, ha nem kíván más hirdetést, vagy tartalmat megjeleníteni,
amennyiben Google hirdetések nem állnak rendelkezésre..
Az Alternatív hirdetések ugyanolyan oldalmegjelenések, mint bármilyen hirdetés. A
Google azonban nem követi nyomon az alternatív hirdetések kattintásait, és nem ad
értük fizetést.
Az alternatív hirdetések, ha kijelölték, bemutatásra kerülnek, ha nincs célzott reklám az
oldalára. Ilyenkor a hirdetési helyet nem jelöljük meg, mint 'Google hirdetés'.

Milyen formázási- és színbeállításokat lehet alkalmazni a
weboldalaimon megjelenő hirdetéseknél?
A Google lehetővé teszi, hogy kiválassza a webhelyéhez leginkább illő színeket és
elrendezést.
Hirdetések színe
Választhat az előre beállított színpaletták közül, vagy létrehozhat akár 100 egyéni
palettát. A színpaletták segítségével kiválaszthatja a webhelyhez illő szöveg-, háttér- és
szegélyszínt. A webhelyén hatékony színpaletta kiválasztásával kapcsolatban
tájékozódjon részletes javaslatainkból.
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Hirdetési formátumok
Többféle hirdetési formátum közül választhat, amelyek nagyon sokféle
oldalelrendezéshez illeszkednek; az egyes formátumok mintái a Hirdetési formátumok
oldalon tekinthetők meg. Minden, a programszabályzatunknak megfelelő oldalon
elhelyezhető három normál hirdetési egység, valamint három linkegység. A három
hirdetési formátum szöveges hirdetések, képes hirdetések és videohirdetések
tetszőleges kombinációját tartalmazhatja - ahogy az Önnek tetszik! Célszerű lehet
elolvasni a megfelelő formátum kiválasztásával kapcsolatos javaslatainkat.

Hol találom az AdSense szolgáltatással, frissítésekkel kapcsolatos
híreket és optimalizálási tanácsokat?
Az AdSense szolgáltatással, frissítésekkel kapcsolatos híreket tippeket és egyéb
információkat az adsense.blogspot.com címen elérhető AdSense blogban talál. Az
AdSense Csapat tagjai hetente többször is publikálnak bejegyzéseket különféle
témákban, az AdSense szolgáltatásnak a fórumoldalakhoz való optimalizálásától kezdve
egészen a webhely elérhetőségének javításáig.

Milyen jelentéseket nézhetek meg?
Jelentéseiben az Ön számára rendelkezésére állnak adatok egy adott napról, vagy
időszakról összegezett szinten, vagy lebontva meghatározott csatornákra. Ezenkívül
megnézheti az oldalmegjelenések, illetve hirdetési egység megjelenések teljes számát,
a hirdetésekre eső kattintásokat, az átkattintási arányt (CTR) az ezer kattintásra jutó
árat (hasznos CPM) valamint a bevételeit. Az összesített jelentéseket általában
óránként frissítjük alkalmankénti késéssel mely 24 óráig is elhúzódhat.

Hogyan adhatok oldalakat a szűrőlistámhoz?
Már akár 200 oldalt is hozzáadhat szűrőlistájához. A szűrőlistához adott URL lehet az
oldal saját URL-je, vagy a hozzá kapcsolt hirdetés URL-je.
Lépjen be számlájába az alábbi címen:https://www.google.com/adsense
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Kattintson az URL szűrő listára az AdSense kontextusban rész alatt (tartalmi
oldalakhoz), illetve azAdSense kereséshez részre (AdSense keresésért találati
oldalakhoz)
Kattintson a Oldalak hozzáadáasa/ szerkesztése részre
A megfelelő szövegdobozba adja meg az oldaláról, illetve az AdSense keresésre találati
oldaliról kiszűrni kívánt URL-eket.. Egy sorba csak egy URL címet adjon meg.
Mentse el változtatásait
Kérjük, vegye figyelembe, hogy akár 3 órába is telhet míg a nem kívánt URL címeket
kiszűrjük az oldalairól.

Programszabályzat
Google AdSense Programszabályzat
Az AdSense programban részt vevő megjelenítőknek be kell tartaniuk az alábbi
szabályzatot. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, és gyakran tekintse
meg ezt a dokumentumot. Ha Ön megsérti a jelen szabályzatot, leállíthatjuk a
hirdetésszolgáltatást az Ön webhelyén, és/vagy letilthatjuk AdSense fiókját. Bár a
legtöbb esetben a megjelenítőkkel folytatott együttműködést választjuk a
szabályzatnak való megfelelés elérése érdekében, fenntartjuk a jogot bármely fiók
bármikor történő letiltására. Fiókjának letiltása esetén nem jogosult további részvételre
az AdSense programban.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy szabályzatunk bármikor módosulhat. Felhasználói
feltételeink értelmében az Ön felelőssége, hogy naprakészen ismerje és betartsa az itt
közölt aktuális szabályzatot.
Érvénytelen kattintások és megjelenítések
A Google hirdetésekre való kattintásoknak valódi felhasználói érdeklődéséből kell
fakadniuk. Szigorúan tilos minden olyan módszer használata, amellyel mesterségesen
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lehet kattintásokat generálni az Ön Google hirdetéseire, vagy a hirdetések
megjelenítését elérni. Ilyen tiltott módszerek közé tartoznak többek között a kézzel
végzett ismételt kattintások vagy megjelenítések, a robotok vagy egyéb automatikus
kattintó- és megjelenítőeszközök, harmadik fél kattintásokat vagy megjelenítéseket
generáló szolgáltatásai, például a kattintásért vagy böngészésért fizetett, az autosurf
és a click-exchange programok, illetve bármilyen megtévesztő szoftver. Ne feledje,
hogy tilos bármiféle okból is a Google hirdetésekre kattintania a saját
webhelyén. E szabály megszegése fiókjának letiltását eredményezheti.
Kattintásra való ösztönzés
•

A felhasználók és a hirdetők kedvező tapasztalatai érdekében a megjelenítők nem
kérhetik a felhasználót, hogy kattintson a webhelyükön elhelyezett hirdetésekre, és nem
használhatnak megtévesztő megvalósítási módszereket a kattintások biztosítására. Az
AdSense programban részt vevő megjelenítők:

•

Nem ösztönözhetik a felhasználókat a Google hirdetésekre való kattintásra a "kattintson
a hirdetésekre", "támogasson minket", "nézze meg a linkeket" vagy hasonló
kifejezésekkel.

•

Nem hívhatják fel a felhasználó figyelmét a hirdetésekre közvetlen módon, például
nyilak vagy más grafikus figyelemfelkeltő eszközök segítségével.

•

Nem helyezhetnek el félrevezető képeket az egyes hirdetések mellett.

•

Nem hívhatják fel a figyelmet a hirdetéseket tartalmazó webhelyekre kéretlen tömeges
e-mailekkel vagy harmadik fél webhelyén elhelyezett kéretlen hirdetésekkel.

•

Nem részesíthetik ellenszolgáltatásban a felhasználókat a hirdetések megtekintéséért
vagy keresések végrehajtásáért, és nem ígérhetnek az ilyen tevékenységért
ellenszolgáltatást harmadik félnek.

•

Nem helyezhet el félrevezető feliratokat a Google hirdetési egységek fölött - szerepelhet
például a hirdetések fölött a "Szponzorált linkek" felirat, a "Kedvenc oldalak" felirat
azonban nem.

A webhely tartalma
Bár a keresési indexben a Google sokféle tartalomhoz kínál széles körű hozzáférést, az
AdSense programban a megjelenítők nem helyezhetnek el Google hirdetéseket olyan
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webhelyeken, melyek nem felelnek meg tartalmi irányelveinknek, és olyan oldalakon,
melyek tartalmának elsődleges nyelve nem támogatott. A támogatott nyelvek listája
A Google hirdetéseket megjelenítő webhelyeken nem szerepelhet:
•

Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító
tartalom

•

Pornográf vagy felnőtteknek szóló tartalom

•

Hacker-, illetve crackertartalom

•

Tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eszközök

•

Erős vulgarizmusok

•

Szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom

•

Olyan programokkal kapcsolatos tartalom, amelyek hirdetésekre vagy ajánlatokra
kattintó, keresést végrehajtó, webhelyeken böngésző vagy e-maileket olvasó
felhasználóknak biztosítanak jövedelmet

•

Túl sok kulcsszó, illetve ismétlődő vagy irreleváns kulcsszavak a weboldalak
tartalmában vagy kódjában

•

Megtévesztő vagy manipulatív tartalom vagy kialakítás a webhelynek a keresőmotor
rangsorában elfoglalt pozíciója (például a PageRank értékének) javítására

•

Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, rohamkések, kábítópuskák) értékesítése vagy
reklámja

•

Sör vagy tömény szeszes italok értékesítése vagy reklámja

•

Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése vagy reklámja

•

Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek értékesítése vagy reklámja

•

Iparművészeti áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítése vagy reklámja

•

Iskolai dolgozatok, főiskolai vagy egyetemi munkák értékesítése vagy reklámja

•

Bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző
tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait

Szerzői joggal védett anyagok
A megjelenítők csak abban az esetben jeleníthetnek meg Google hirdetéseket olyan
weboldalakon, melyeken szerzői jogvédelem alatt álló tartalom szerepel, ha
rendelkeznek a szükséges jogokkal az adott tartalom megjelenítésére. További
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információkat a Digitális Millennium Szerzői Jogi Törvénnyel kapcsolatos eljárási
rendünk tartalmaz.
Webmesteri irányelvek
Az AdSense megjelenítőknek figyelembe kell venniük a webmesterek minőségi
irányelveit, melyek a következő címen találhatók:
http://www.google.com/webmasters/guidelines.html.
A webhely és a hirdetés működésmódja
•

A Google hirdetéseket megjelenítő webhelynek könnyen navigálhatónak kell lennie, és
nem tartalmazhat túlzott számban pop-upokat. Az AdSense kód és a hirdetés
szabványos működésmódja a Google kifejezett engedélye nélkül semmilyen módon nem
módosítható.

•

A Google hirdetéseket megjelenítő webhelyek nem tartalmazhatnak olyan pop-upokat
vagy pop-undereket, amelyek zavarják a navigációt a webhelyen, megváltoztatják a
felhasználó beállításait, vagy letöltést indítanak.

•

Az AdSense kódot mindig módosítás nélkül, közvetlenül kell beilleszteni a weboldalakba.
Az AdSense résztvevői számára tilos a kód bármely részének megváltoztatása, illetve a
hirdetések működésmódjának, célzásának vagy megjelenítésének módosítása. A Google
hirdetésre való kattintás hatására például nem nyílhat meg egy új böngészőablak.

•

A webhelyek vagy harmadik felek nem jeleníthetik meg hirdetéseinket,
keresőmezőnket, keresési eredményeinket vagy ajánlói gombjainkat számítógépes
alkalmazással, például eszköztárral végrehajtott műveletek eredményeképpen.

•

Semmilyen AdSense kód nem építhető be számítógépes alkalmazásba.

•

Az AdSense kódot tartalmazó webhelyek betöltése nem történhet semmiféle olyan
szoftver segítségével, amely képes pop-upok előhívására, a felhasználó nem kívánt
webhelyre való átirányítására, a böngészőbeállítások módosítására vagy a webhelyen
végzett navigáció másféle megzavarására. Ön a felelős azért, hogy semmilyen
hirdetéshálózat vagy érdekeltség ne használjon ilyen módszereket arra a célra, hogy az
Ön AdSense kódját tartalmazó oldalakra irányítsa a forgalmat.

•

Az ajánlások felkínálása semmire sem kötelezheti a végfelhasználót, és semmilyen
igényt nem támaszthat vele szemben. A megjelenítők az AdSense ajánlási egységekkel
összefüggésben nem kérhetik e-mail cím megadását a felhasználótól.
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Azoknak a megjelenítőknek, akik online hirdetéseket használnak arra, hogy forgalmat
irányítsanak Google hirdetéseket megjelenítő oldalakra, meg kell felelniük a nyitóoldalak
minőségére vonatkozó irányelveknek. Ha például az AdSense programban részt vevő
webhelyeket hirdet, akkor a hirdetésnek nem szabad megtévesztenie a felhasználókat.

Hirdetés elhelyezése
•

Az AdSense számos különböző hirdetési formátumot és hirdetőterméket kínál. A
megjelenítőknek azt tanácsoljuk, próbálják ki a különböző elhelyezéseket, az alábbi
irányelvek betartásával:

•

Egy oldalon legfeljebb három hirdetési egység jeleníthető meg.

•

Egy oldalon legfeljebb két Google AdSense kereséshez mező szerepelhet.

•

Legfeljebb három linkegység is elhelyezhető egy-egy oldalon.

•

Egy oldalon a fent meghatározott hirdetési egységek, keresőmezők és linkegységek
mellett legfeljebb három ajánlási egység jeleníthető meg.

•

Az AdSense kereséshez eredményoldalain a Google által a keresési eredményekkel
együtt szolgáltatott hirdetéseken kívül csak egy hirdetési linkegység szerepelhet. A
keresési eredményoldalon semmilyen egyéb hirdetés nem jeleníthető meg.

•

Pop-upon, pop-underen vagy e-mailben semmilyen Google hirdetés vagy Google
keresőmező nem helyezhető el.

•

Az oldal elemei a hirdetések semmilyen részét nem takarhatják el.

•

Nem tartalmon alapuló weboldalakon tilos Google hirdetést elhelyezni.

•

Tilos Google hirdetést elhelyezni olyan oldalakon, amelyek kifejezetten hirdetések
megjelenítésére szolgálnak, függetlenül attól, hogy releváns-e az oldal tartalma.

Versenytársak hirdetései és szolgáltatásai
A felhasználó megzavarásának elkerülése érdekében nem engedélyezzük Google
hirdetések vagy keresőmezők megjelenítését olyan webhelyen, amelyek más, a Google
azon a webhelyen használt hirdetéseivel vagy keresőmezőivel megegyező formátumot,
illetve elrendezést és színeket használnak. Közvetlenül is értékesíthet hirdetési felületet
a webhelyén, ez esetben viszont kötelessége elérni, hogy ezek a hirdetések ne
legyenek összetéveszthetők a Google hirdetéseivel.
Legutóbb frissítve: 2007. május
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Alkalmasság
Részt vehet a webhelyem a Google AdSense programban?
Jelentkezése tüzetes ellenőrzése nélkül nem tudjuk megmondani, hogy részt vehet-e a
webhelye a programban, azonban néhány dolog jelentkezés előtti ellenőrzésével
kiderítheti, megfelel-e a webhelye az AdSense programban való részvétel feltételeinek.
Van webhelye?
A részvétel feltétele, hogy legyen egy webhelye. Ha nincs, a Blogger vagy a Google
Page Creator (csak angolul elérhető szolgáltatások) segítségével készíthet egyet.
Betöltötte már a 18. életévét?
Ahogy a Felhasználói feltételekben is le van szögezve, csak a 18. életévüket betöltött
jelentkezők jelentkezését tudjuk fogadni.
Megfelel a webhelye a programszabályzatunknak?
A jelentkezés benyújtása előtt ellenőrizze, hogy webhelye megfelel-e a szabályainknak.
Vegye figyelembe, hogy szabályzatunk bármikor módosulhat, és a Felhasználói
feltételeink értelmében az Ön felelőssége, hogy naprakészen ismerje és betartsa a
szabályzatot.
Ha készen áll, egyszerűen nyújtsa be a jelentkezését. Ezután ellenőrizni fogjuk a
jelentését, és 2-3 napon belül kapcsolatba lépünk Önnel e-mailben.

Milyen nyelveket támogat az AdSense szolgáltatás?
A Google AdSense számos különböző nyelven elérhető a megjelenítők számára. A
programban való részvételre olyan webhelyekkel lehet jelentkezni, amelyek
elsődlegesen az alábbi nyelveken tartalmaznak információt:
•

Arab

•

Magyar

•

Bolgár
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•

Olasz

•

Kínai (egyszerűsített)

•

Japán

•

Kínai (hagyományos)

•

Koreai

•

Horvát

•

Norvég

•

Cseh

•

Lengyel

•

Dán

•

Portugál

•

Holland

•

Román

•

Angol

•

Orosz

•

Finn

•

Szerb

•

Francia

•

Szlovák

•

Német

•

Spanyol

•

Görög

•

Svéd

•

Héber

•

Török
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Az AdSense kereséshez szolgáltatás emellett elérhető indonéz nyelven is. Ezt a nyelvet
az AdSense kontextusban oldalakon nem támogatjuk.
Webhelye elsődleges nyelvét a jelentkezési folyamat során választhatja ki.
Jelentkezésének jóváhagyása után az AdSense releváns, megfelelő nyelvű hirdetéseket
szolgáltat az oldalain, akkor is, ha webhely több támogatott nyelvet tartalmaz.
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Arra is felhívjuk figyelmét, hogy az AdSense programszabályzata nem engedélyezi
AdSense kód elhelyezését olyan oldalon, melynek tartalma nagyrészt egy általunk nem
támogatott nyelven íródott.

Google AdSense telefonszám ellenőrzés
Miért kell ellenőriznem telefonszámomat?
Annak érdekében, hogy megvédhessük az AdSense megjelenítők fiókjait és fiókspecifikus támogatást nyújthassunk, egy érvényes telefonszámot kérünk a
megjelenítőktől. Automatikus telefonszám ellenőrzést használunk, hogy
meggyőződjünk róla, hogy adatai pontosak és frissek.
Hogyan működik a telefonos ellenőrzés?
A telefonszám ellenőrzés teljesen automatikus - csak be kell írnia a 6-jegyű ellenőrző
kódot egy tone üzemmódú telefon készüléken.
Amikor felkészült a szám ellenőrizésre, kattintson a 'Kérjük, ellenőrizze telefonszámát'
linkre a Szükséges tevékenységek részen belül, a Fiókom fül alatt. Ez a link egy
telefonszám ellenőrzés beállítási oldalra viszi, amelyen lehetősége van hívást
kezdeményezni vagy beállítani egy hívásra megfelelő időpontot. Készítse elő ellenőrző
kódját - a kódmegadási próbálkozások száma korlátozott.
Mennyi idő áll rendelkezésemre, hogy megadjam az ellenőrző kódot?
Azt követően, hogy bevétele elérte az 50 USD-t, 6 hónapja van az ellenőrző kód
megadására. Ha nem adja meg az ellenőrző kódot 4 hónapon belül, lecseréljük a
fizetett hirdetéseket webhelyén ingyenes, közhasznú hirdetésekre. Ha 6 hónap után
sem adja meg az ellenőrző kódot, fiókját letiltjuk és a kifizetetlen összeget
visszajuttatjuk a megfelelő hirdetőknek.
Mi van akkor, ha problémákba ütközöm az ellenőrző kód megadása során?
Ha további segítségre van szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Ha Google AdWords reklámozó vagyok, feliratkozhatom?
Igen. Fontosnak tartjuk, hogy segítsünk Önnek új utakat találni bevétele növelésére.
Akár használhatja a jelenlegi belépési nevét és jelszavát, így nem kell több Google
felhasználói nevet nyomon követnie. Az egyik fiókja belépési adatainak
szerkesztésével, a többi fiókét is szerkesztheti.

Feliratkozhatok, ha már részt veszek egy másik hirdetési hálózatban?
Igen. Azonban nem engedélyezzük, hogy a Google hirdetések olyan oldalakon
jelenjenek meg, melyek tartalmazzák versenytársak hirdetéseit. Ide tartoznak a
kontextusba-ágyazott hirdetések, és a szöveg alapú hirdetések is. A szöveg alapú
hirdetések, ezen helyzetekben, úgy is értelmezhetők, mint amik a Google szöveges
hirdetéseit utánozzák, vagy a Google szöveges hirdetésekkel együtt jelennek meg
oldalán. Azonban vegyes, vagy limitált szövegű hirdetéseket használhat.
Ha már megjelenít Google hirdetéseket oldalain egy hirdetés hálózaton keresztül, még
mindig csatlakozhat az AdSense-hez, és mutathat hirdetéseket oldalán ezen a
programon keresztül. Több hirdetési egység is megjelenhet bármely weboldalon, de
egyetlen ilyen egység sem tartalmazhat bármelyik másikkal egyező hirdetési tartalmat.
Az Ön felelőssége, hogy megállapítsa, milyen problémákat okozhat saját hirdetési
hálózatába integrálni a Google hirdetéseket.

Az AdSense szolgáltatás igénybe vétele korhoz kötött?
Ahogy az AdSense Általános felhasználói feltételei között is szerepel, az AdSense
programban csak 18 évnél idősebb tartalomszolgáltatók vehetnek részt.
Ha Ön még nem múlt el 18, akkor szülőjének vagy gondviselőjének kell elküldenie a
jelentkezést, és kedvezményezettként is őt kell megadni. Ne feledje, hogy a
jelentkezés elfogadása esetén minden kifizetést a webhelyért felelős felnőtt kap.
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Az AdSense programra való jelentkezéssel jogosult leszek Gmailre?
Óriási érdeklődést tapasztaltunk a Gmail-el kapcsolatban. Azonban szeretnénk felhívni
rá a figyelmét, hogy mivel csak korlátolt számban tesztelik ezt a termékünket, jelenleg
nem áll módunkban több meghívót kibocsátani. Egyelőre arra vonatkozólag sincsenek
pontos adataink, hogy mikor tudjuk ezt a szolgáltatásunkat szélesebb körökben
elérhetővé tenni.
További információért kérjük, látogasson el a Gmail oldalunkra.

Szerzői jogok
Mi a szerzői jog megsértése?
Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy elkövet-e szerzői jogszegést, konzultáljon
egy ügyvéddel. Általában a szerzői jog szegés magában foglalja valakinek a munkájáról
másolatot készíteni annak egyetértése nélkül. További információkért ezen
Egyezménnyel kapcsolatban, látogassa meg a U.S. Szerzői Jogi Hivatal oldalát a
http://www.copyright.gov címen.

Mit tegyek, ha tévesen a szerzői jogok megsértésével vádolnak?
Az alábbi weblapról küldhet egy ellenbejelentést a DMCA 512(g)(2) és (3) szakaszának
megfelelően: http://www.google.com/adsense_dmca.html#counter. Ha megtette ezt,
kérjük, értesítsen bennünket.

Hogyan jelenthetem, ha egy AdSense megjelenítő megsérti a szerzői
jogaimat?
Ha úgy gondolja, hogy egy másik webhely illegálisan másolja a webhelye tartalmát, a
http://www.google.com/adsense_dmca.html weblapon leírt lépések szerint küldjön
nekünk feljegyzést a feltételezett jogsértésről. Ha elküldte a feljegyzést, kérjük
értesítsen bennünket, és mi majd megtesszük a szükséges lépéseket.
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Mik a szerzői jog megszegésére vonatkozó alapelveik?
Szabályzatunk, hogy a Digitális Millenniumi Szerzőjogi Egyezmény (DMCA) állítólagos
megszegését kivizsgáljuk. Az AdSense tartalomszolgáltatóknak, ha olyan értesítést
kapunk, vagy felmerül a gyanúja, hogy oldala törvénysértő, megszüntethetjük a
részvételét programunkban. További információkért a DMCA-ról a
http://www.google.com/adsense_dmca.html oldalon találhat.

Hirdetés és keresőmező szabályzatok
Átalakíthatom az AdSense hirdetési kódot?
Programunk szabályzata értelmében nem engedélyezünk semmilyen módosítást az
AdSense kódban. Megjelenítői számlájában többféle opciót kínálunk hirdetési kódja
generálásakor, melyek, bízunk benne, lehetővé teszik Önnek, hogy az oldala számára
megfelelő hirdetési kódot elkészítse.
Kérjük, hogy az AdSense hirdetési kódot mindenféle változtatás nélkül illessze
weboldalához.

Megjeleníthetek több Google hirdetési egységet is egyetlen weblapon?
Jelenleg az AdSense tartalomszolgáltatók maximum három hirdetési egységet
helyezhetnek el egy weblapon. Rendszerünk érzékelni fogja a többszörös hirdetési
egység megjelenést, és minden egyes egységbe különféle hirdetést fog elhelyezni. A
rendszer precízen célzott Google hirdetésekre lett optimalizálva - néhány oldal ezért
nem tud majd megjeleníteni hirdetéseket a második, vagy harmadik hirdetési
egységben. Ilyen esetekben, a hirdetési egység átlátszó dobozként fog megjelenni,
esetleg Alternatív hirdetéseket, vagy a hirdetési kódban meghatározott színeket mutat
be.
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Elhelyezhetek egy weboldalon egyidőben AdSense keresőt valamint
Google hirdetéseket?
Igen. Az AdSense keresődobozt bármilyen oldalon elhelyezheti, mely megfelel
Programszabályzatunknak, függetlenül attól, hogy az oldalon már Google hirdetések
vannak.

Megnyithatom a hirdetéseket új ablakban?
Megértjük, hogy fontos fenntartani oldala minőségét, és felhasználói
megelégedettségét. Azonban, jelenleg nincs lehetőségünk arra, hogy a Google
hirdetéseket új ablakban nyissa meg. Kérem, ne módosítsa az AdSense hirdetési kódot,
vagy változtassa meg a kattintás eredményét oldalán, mivel ez ellenkezik programunk
alapszabályzatával.

Megváltoztathatom az AdSense keresésért kódot?
Megértjük, hogy weboldalait a saját igényei szerint szeretné kialakítani, ezért számos
megjelenítési opciót kínálunk az AdSense keresésért programhoz. Azonban bármely
változtatás a kereső kódban, azon kívül, ami az AdSense számlájában a rendelkezésére
áll, nem engedélyezett.
Az " AdSense kereséshez " rész alatt AdSense számlájában lehetősége van arra, hogy:
•

A találati oldalakat új ablakban nyissa meg

•

A Google kereső doboz hosszát és megjelenését testreszabja

•

Új színeket és stílusokat válasszon az AdSense kereső találati oldalaihoz

Ismételten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az AdSense kereső kód bármilyen
változtatása az AdSense programszabályzat elleni komoly vétség. A megjelenítők nem
tehetik meg a következőket:
•

Az AdSense keresődobozba előre beírni egy keresésre szánt kifejezést

•

Linkeket készíteni a Google AdSense keresésért találati oldalaihoz

•

Frame-ekbe helyezni a Google AdSense keresésért találati oldalait

•

Eltávolítani, illetve megváltoztatni a Google logót
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Használhatok más kereső szolgáltatásokat is az AdSearch kereső mellett?

Elvárjuk tartalomszolgáltatóinktól, hogy ne adjanak más kereső szolgáltatásokat az
AdSearch kereső dobozt tartalmazó oldalaikhoz. Azok a tartalomszolgáltatók, akik a
SiteSearch szolgáltatást használják megtehetik, hogy más kereső termékeket is
feltegyenek oldalaikra.
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Érvénytelen kattintások és megjelenések
Mi az érvénytelen kattintás?
Érvénytelennek számít a tiltott módszerekkel végrehajtott minden kattintás. Ilyen tiltott
módszerek többek között, de nem kizárólagosan: ismételt manuális kattintások,
valamint robot, automatikus kattintóprogram vagy egyéb megtévesztést szolgáló
szoftver használata.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a saját hirdetésre -- bármilyen okból -- való kattintás
tiltott; ez a szabály a hirdetői költségek indokolatlan növekedésének megelőzését
szolgálja. Minden kattintásnak úgy kell előállnia, hogy egy felhasználó rákattint a
hirdetésre. Elvárás az is, hogy a weboldalak semmilyen olyan elemet ne
tartalmazzanak, amely a felhasználókat a hirdetésekre való kattintásra ösztönöznék.
Nem szabad tehát a felhasználókat arra bíztatni, hogy rákattintsanak a hirdetésekre
vagy ellátogassanak a hirdetők webhelyére, illetve a hirdetéseket kizárólag
,,szponzorált linkek" vagy ,,hirdetések" jelöléssel szabad ellátni.

Gyakori kérdések a letiltott fiókkal kapcsolatban
Megértjük, ha kérdései vannak a fiókjával és a hirdetőink védelme érdekében tett
lépéseinkkel kapcsolatban. Az alábbiakban olvashatja a leggyakoribb kérdéseket és az
azokra adott válaszokat.
•

Miért tiltották le a fiókomat? Kérhetnék részletesebb tájékoztatást az észlelt
érvénytelen kattintási tevékenységgel kapcsolatban?

•

A fiókomat azért tiltották le, mert kapcsolatban áll egy másik letiltott fiókkal.
Megtudhatnék többet erről a kapcsolatról?

•

Visszaállítható a fiók az érvénytelen kattintási tevékenység miatti letiltás után?

•

A fiókomat letiltották, és a visszaállítására irányuló kérésemet elutasították. Vane mód arra, hogy újból csatlakozzam a programhoz? Készíthetek új fiókot?

•

Ettől függetlenül még megkapom az AdSense bevételeimet?

•

Megkaptam a PIN-kódomat. Mit tegyek vele?

•

Engedélyezni szeretném más AdSense megjelenítőknek, hogy hirdetéseket
helyezzenek el a webhelyemen. Problémát jelent ez az érintett megjelenítőknek?
A webhelyemet is letiltották?
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Ha valaki, aki kapcsolatban áll velem, létrehoz egy AdSense fiókot, akkor azt is
le fogják tiltani?

•

Ettől függetlenül még kapni fogok adónyomtatványokat a már megkapott
kifizetések után?

Ha további kérdései merülnek fel az érvénytelen kattintási tevékenységgel
kapcsolatban, keresse fel Ügyfélszolgálati Központunk érvénytelen kattintásokkal és
megjelenítésekkel foglalkozó részét.

Miért tiltották le a fiókomat? Kérhetnék részletesebb tájékoztatást az
észlelt érvénytelen kattintási tevékenységgel kapcsolatban?
Mivel saját fejlesztésű észlelési rendszerünk védelme érdekében azonban nem tudunk
megjelenítőinknek a fióktevékenységeikre - így például az érintett weboldalakra,
felhasználókra és harmadik féltől származó szolgáltatásokra - vonatkozó részletes
adatokat nyújtani.
Mint azt Ön is tudja, a Google nagyon komolyan veszi az érvénytelen kattintási
tevékenységet, és elemzi a hirdetéseken történt kattintásokat és a megjelenítéseket,
hogy jellemzőik alapján megállapítsa, nem alkalmasak-e a hirdetők költségeinek vagy a
megjelenítők bevételének mesterséges növelésére. Ha megállapítjuk, hogy egy
AdSense fiók kockázatot jelent a hirdetőink számára, akkor hirdetőink érdekeinek a
védelmében letilthatjuk az adott megjelenítő fiókját.
Végül kérjük, vegye figyelembe, hogy a Felhasználói feltételekben leírtak alapján a
Google kizárólag saját hatáskörében állapítja meg az érvénytelen kattintási
tevékenységek előfordulását.

A fiókomat azért tiltották le, mert kapcsolatban áll egy másik letiltott
fiókkal. Megtudhatnék többet erről a kapcsolatról?
Ugyanúgy, mint az érvénytelen kattintási tevékenységek esetén, ilyen esetekben sem
adhatunk ki semmiféle információt megjelenítőinknek a megjelenítői fiókok között
észlelt kapcsolatokról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy saját fejlesztésű
észlelőrendszerünk működésének védelme érdekében minden megjelenítőnkre
kiterjesztjük ezt a szabályt.
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Arra is felhívjuk figyelmét, hogy a Google fenntartja magának a jogot a fiókok
bármilyen okból történő letiltására. Ha megállapítjuk, hogy egy AdSense fiók
kockázatot jelent a hirdetőink számára, akkor hirdetőink érdekeinek a védelmében
letilthatjuk az adott megjelenítő fiókját.

Visszaállítható a fiók az érvénytelen kattintási tevékenység miatti
letiltás után?
Mindig igyekszünk együttműködni Önnel felmerülő problémái megoldásában. Ha úgy
véli, ez a döntés téves, és fenntartja azt a jóhiszemű meggyőződését, hogy az
érvénytelen tevékenységet nem Ön és nem az Ön mulasztása okozta, sem pedig azok
a személyek, akikért Ön a felelős, akkor fellebbezést nyújthat be a fiók letiltása ellen.
Amint megkapjuk fellebbezését, mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban
tájékoztassuk Önt, és végrehajtsuk a megfelelő lépéseket. Vegye figyelembe azonban,
hogy nem garantálhatjuk fiókja visszaállítását.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy fellebbezése elbírálása után további fellebbezések
beküldésével nem ismételhető meg az elbírálási folyamat, és a jövőben nem áll
módunkban Önnek többet válaszolni.
Ha fellebbezést szeretne benyújtani fiókjának letiltása ellen, csak a megfelelő online
űrlapunk kitöltése útján forduljon hozzánk.

A fiókomat letiltották, és a visszaállítására irányuló kérésemet
elutasították. Van mód arra, hogy újból csatlakozzam a programhoz?
Készíthetek új fiókot?
Megértjük, hogy aggódik a fiókjával kapcsolatban tett intézkedések miatt.
Tájékoztatjuk, hogy az intézkedéseket csak azután hajtjuk végre, hogy az erre
szakosodott szakértőkből álló csapatunk alapos vizsgálatot hajtott végre, és a
hirdetőink, a megjelenítőink és a felhasználóink érdekeit is figyelembe vesszük.
Előfordulhat, hogy döntésünk csalódást okoz Önnek, de nem állíthatjuk vissza a fiókját.
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Azt is vegye figyelembe, hogy az érvénytelen kattintásokkal kapcsolatos tevékenység
folytatásáért eltiltott megjelenítők a továbbiakban nem vehetnek részt a Google
AdSense programjában. Emiatt az ilyen megjelenítők nem nyithatnak új fiókot.
Végül ne feledje, hogy a Google fenntartja magának a jogot a fiókok bármilyen okból
történő letiltására, beleértve a bármilyen forrásból származó érvénytelen kattintási
tevékenységet is.

Ettől függetlenül még megkapom az AdSense bevételeimet?
Felhasználói feltételeink értelmében az érvénytelen kattintásokhoz vezető tevékenység
folytatásáért eltiltott megjelenítők nem részesülhetnek további kifizetésekben. A
számláján elkönyvelt bevételt az érintett hirdetők számára pontosan visszatérítjük.
Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy az érvénytelen kattintási tevékenység miatt
letiltott fiókok csekkes kifizetéseit leállítjuk. Kérjük, ne vegye fel a jövőben érkező
csekkeket, mivel a bank díjat számíthat fel a leállított csekkek feldolgozásáért.

Megkaptam a PIN-kódomat. Mit tegyek vele?
A PIN-kóddal kapcsolatban kapott levelet figyelmen kívül hagyhatja, mivel az
érvénytelen kattintásokhoz vezető tevékenység folytatásáért eltiltott megjelenítők nem
részesülnek további kifizetésekben. A számláján elkönyvelt bevételt az érintett hirdetők
számára pontosan visszatérítjük.

Engedélyezni szeretném más AdSense megjelenítőknek, hogy
hirdetéseket helyezzenek el a webhelyemen. Problémát jelent ez az
érintett megjelenítőknek? A webhelyemet is letiltották?
Mint tudja, az AdSense hirdetők a programszabályzatunkat és a Felhasználói
feltételeinket betartó valamennyi webhelyen elhelyezhetik hirdetéseiket. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a megjelenítők fiókjának az állapota független lehet attól, hogy egy
adott webhely betartja-e a szabályzatunkat.
Ha azonban megállapítjuk, hogy a másik megjelenítő fiókja kockázatot jelent AdWords
hirdetőink számára, akkor hirdetőink érdekeinek a védelmében letilthatjuk az ő fiókját.
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Ha valaki, aki kapcsolatban áll velem, létrehoz egy AdSense fiókot,
akkor azt is le fogják tiltani?
Ha megállapítjuk, hogy egy Önnel kapcsolatban álló megjelenítő fiókja kockázatot
jelent AdWords hirdetőink számára, akkor hirdetőink érdekeinek a védelmében
letilthatjuk az ő fiókját.

Ettől függetlenül még kapni fogok adónyomtatványokat a már
megkapott kifizetések után?
Ha korábban már kapott kifizetést tőlünk, akkor szükség esetén továbbra is kaphat
adónyomtatványokat tőlünk. Ha meg szeretné tudni, hogy 1099 vagy 1042-S jelzésű
nyomtatványt fog kapni, kérjük, olvassa el a Súgó oldalaink megfelelő bejegyzését.

Hogyan biztosíthatom, hogy a fiókom ne legyen letiltva?
Javasoljuk, hogy első lépésként ismerje meg az AdSense programszabályzatát, és
ügyeljen arra, hogy a Google hirdetéseket megjelenítő webhelyei megfeleljenek a
szabályzat előírásainak.
Fiókjának jó értékelését a következő egyszerű szabályokat betartva őrizheti meg:
•

Ne kattintson a saját Google hirdetéseire.
A saját webhelyen megjelenő Google hirdetésekre való rákattintás szigorúan tilos. Ha
részletes információt szeretne kapni a saját webhelyén megjelenő hirdetések feladóiról,
akkor közvetlenül a böngészőprogram címsorába írja be az URL-címet, vagy használja
az AdSense Előnézeti eszközt.

•

Ne kérjen másokat arra, hogy rákattintsanak a Google hirdetésekre.
A felhasználóknak azért kell rákattintaniuk a Google hirdetésekre, mert felkeltették a
figyelmüket a hirdetésekben szereplő szolgáltatások. Ha -- közvetett vagy közvetlen
módon -- arra ösztönzi a felhasználókat, hogy rákattintsanak a Google hirdetésekre,
akkor a hirdetők költségeinek indokolatlan növekedését idézi elő, ami a fiókjának
letiltásához vezethet.

•

Ne használjon pop-up ablakokat vagy automatikus szoftvertelepítést.
A Google elkötelezte magát amellett, hogy a lehető legkényelmesebbé tegye a
felhasználók számára az internet használatát, és ennek a törekvésnek a
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szoftverhasználati irányelvek alkalmazása is része. A Google hirdetéseket megjelenítő
webhelyek nem ajánlhatnak fel szoftvertelepítést a felhasználó számítógépéhez. A
hirdetésmegjelenítőknek tartózkodniuk kell a felhasználók böngészőjében beállított
kezdőlap automatikus vagy pop-up ablak révén történő módosításától is.
•

Ügyeljen arra, hogyan népszerűsíti a webhelyét.
A Google hirdetéseket megjelenítő weboldalakat soha nem szabad felugró ablakban
megjeleníteni. Erre a megjelenítőknek is ügyelniük kell, amikor forgalmat vásárolnak,
illetve külső fél bevonásával zajló kampányt indítanak. Mielőtt szerződést kötne
bármelyik hirdetéshálózattal, győződjön meg arról, hogy a webhely tartalma soha nem
jelenik meg pop-up ablakban vagy valamely alkalmazás működésének eredményeként.

•

Ne helyezzen el Google hirdetést tiltott tartalmat hordozó webhelyre.
Bizonyos tartalomtípusok mellett nem szabad Google hirdetést megjeleníteni. Ezek a
tartalomtípusok a programszabályzatban szerepelnek; ilyen például a felnőtteknek
szóló, illetve a szerencsejátékkal és a gyógyszerekkel kapcsolatos tartalom. Az Ön
felelőssége gondoskodni arról, hogy az összes Ön által fenntartott oldal megfeleljen
ezeknek a szabályoknak.

•

Tartsa tiszteletben a Google védjegyeit.
A Google oldalainak beágyazását és utánzását szigorúan tiltják A Google védjegyek
használatára vonatkozó irányelvek. A Google előzetes beleegyezése nélkül a
megjelenítők nem használhatják fel a Google védjegyeit, emblémáit, weboldalait és
képernyőképeit.

•

Ne próbálja módosítani az AdSense programkódját.
Az AdSense-fiókon keresztül formátumok, színek és szolgáltatások széles köre férhető
hozzá. Miután előállította a programkódot, a Google kifejezett hozzájárulása nélkül
semmilyen módosítást ne végezzen rajta, továbbá semmilyen okból ne változtassa meg
a hirdetés formátumát, működését, célzását vagy a célszemélyhez való eljuttatási
módját.

•

Igyekezzen pozitív benyomást tenni a felhasználókra.
Az AdSense hálózatba nem kapcsolódhatnak be azok a webhelyek, amelyek túl sok popup ablakot jelenítenek meg, rejtett átirányításokkal növelik a forgalmat, vagy egyéb
módon zavarják a megszokott webes navigálást. Ügyeljen arra, hogy a webhely
semmilyen módon ne tévessze meg a felhasználókat. Annak érdekében, hogy a
webhely jó benyomást tegyen a felhasználókra, érdemes követni az általános jellegű
Webmesteri irányelveket.
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Biztosítson megfelelő környezetet a hirdetők számára.
A Google hirdetéseket megjelenítő webhelyeken megfelelő környezetet kell biztosítani a
hirdetők számára. Tilos olyan weboldalakat készíteni, amelyek megtévesztéssel veszik
rá a felhasználókat arra, hogy rákattintsanak a hirdetésekre.

•

Legyen elérhető.
A megjelenítőkkel szemben elvárás, hogy válaszoljanak az AdSense Csapat által küldött
e-mailekre. Ügyeljen arra, hogy elérhető legyen a megadott e-mail címen, mert
előfordulhat, hogy a fiókjával összefüggésben kapcsolatba szeretnénk lépni Önnel. Ha
megváltozott az e-mail címe, akkor a megadott cím módosításához kövesse az itt
szereplő utasításokat.

Folyamatosan vizsgáljuk, hogy a megjelenítők betartják-e az AdSense programszabályzatának
rendelkezéseit és a fenti szabályokat. Ha úgy véli, egy webhely üzemeltetője megszegi a
szabályzatot, kérjük, értesítsen bennünket.

Visszaállítható-e a fiók az érvénytelen tevékenység miatti letiltás után?
Mindig örömmel együttműködünk Önnel az esetleges problémák megoldásában is. Ha
úgy véli, hogy további adatokkal is hozzájárulhat a helyzet ismertetéséhez, értesítsen
minket, és a közölt adatokat figyelembe vesszük a fiókjával kapcsolatos probléma
elemzésekor.
Vegye figyelembe azonban, hogy nem garantálhatjuk AdSense fiókjának visszaállítását.
Amint azt a Felhasználói feltételekben is rögzítettük, a Google saját hatáskörében
állapítja meg az érvénytelen tevékenység előfordulását. Ha úgy gondoljuk, hogy az
érvénytelen tevékenység kárt okoz hirdetőinknek és megjelenítőinknek, esetenként
megszüntethetjük egy megjelenítő részvételét a programban.

Generálok érvénytelen oldal megjelenítést azzal ha megnézem a
weboldalamat?
Az oldalán megjelenő hirdetésekre eső érvénytelen kattintásokat, illetve az érvénytelen
oldal megjelenítéseket nagyon szigorúan vesszük. Ennek elkerülése érdekében
állítottunk fel egy specialistákból álló csapatot az automata ellenőrző rendszerünk
mellett. Így tudjuk biztosítani, hogy a rendellenes tevékenységeket kiszűrjük és
felülvizsgáljuk. Azzal, hogy időről időre megtekinte oldalát, még nem veszélyezteti
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pozicióját programunkban, azonban szeretnénk arrra felhívni a figyelmét ezt ne tegye
túlzott mértékben, illetve kerülje a hirdetésekre való kattintásokat.

Hogyan tudja elkerülni a kattintás és oldalmegjelenés spam-et?
Bármilyen módszer, hogy mesterségesen és/vagy rosszhiszeműen kattintásokat vagy
oldal megjelenéseket generáljon szigorúan tilos. A Google figyeli a kattintásokat a
Google reklámokon, hogy elkerülje a Google AdSense program kijátszását. A Google
szabadalmaztatott technológiája kielemzi a kattintásokat, hogy meghatározza, milyen
mintázatot mutatnak, ami alapján ki lehet zárni a hirdetők kattintásainak és a
hirdetések közlőinek jövedelmét szaporító módszereket. Az általunk hamisnak
megállapított kattintások után nem fizetünk díjat.
Ezek közé a tiltott módszerek közé tartoznak a következők, de nem csak ezek: ismételt
manuális kattintások, robotok használata, automata kattintó eszközök, vagy másmilyen
megtévesztő szoftver. Kérjük, vegye figyelembe, hogy saját reklámjaira kattintani
bármilyen okból, tiltott, hogy elkerüljük a reklámozó potenciális túlszámlázását. Minden
kattintást felhasználóknak kell megtennie. Ezért, szükségesnek tartjuk, hogy az oldalak
ne tartalmazzanak semmilyen utalást arra, hogy a felhasználók kattintsanak a
hirdetésekre. Ide tartozik a felhasználók felbátorítása, hogy a hirdetésen keresztül
látogassanak a hirdető oldalára, vagy a hirdetések megjelölése bármilyen más
szöveggel, mint a "fizetett hirdetés", vagy "szponzorált link".
Kérem, vegye figyelembe, hogy nincs szükség tesztkattintásokra, hogy megállapítsa
egy reklám érvényességét. AdWords szakértőink átnéznek minden hirdetést, és
hitelesítik a fogadó URL-ek működnek, és érvényes weboldalakra vezetnek.

Miért szerepelnek a jelentésben olyan kattintások, amelyekhez nem
tartozik bevétel?
Ha az AdSense kontextusban jelentéseiben olyan kattintások szerepelnek, amelyekhez
nem tartozik bevétel, akkor lehetséges, hogy az adott időszakban érvénytelen
kattintások történtek.
Hirdetői érdekeinek védelmében a Google figyeli a Google CPC-hirdetéseken történő
kattintásokat, hogy megelőzze az AdSense programmal történő visszaélést. A Google
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saját technológiájával elemzi a hirdetéseken történt összes kattintást, hogy kiszűrje a
hirdetők költségeinek, illetve a megjelenítők bevételének mesterséges növelésére
szolgáló érvénytelen kattintási tevékenységet.
A jelentésekben megjelennek a figyelőrendszerünk által érvénytelennek minősített
kattintások. Mivel azonban a hirdetők az érvénytelennek ítélt kattintásokért nem
fizetnek, a megjelenítőknek nem jár bevétel az ilyen kattintásokért. Így esetenként
előfordulhat, hogy bevétel nélküli kattintás szerepel a jelentésben. Szeretnénk
biztosítani arról, hogy fiókja minden érvényes kattintásért megkapja a megfelelő
juttatást.
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Szabályzat betartása
Kaptam egy programszabályzat megszegésről szóló figyelmeztetést.
Milyen következményeket von ez maga után?
Kérjük, ne feledje, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a Google hirdetéseket
tartalmazó weboldalakat a Programszabályzatunk tükrében. Amennyiben olyan oldalt
találunk webhelyén belül, amely nem felel meg a szabályzatunknak, kérni fogjuk, hogy
tegye meg a szükséges változtatásokat a kérdéses oldalakon. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy zároluk AdSense számlákat, amennyiben azok megszegik
Programszabályzatunkat.
Amennyiben az említett értesítést megkapja, bizonyos lehet abban, hogy a
továbbiakban is szeretnénk együttműködni Önnel az AdSense programunkban való
részvételét illetően. Amint elvégezte honlapján a kért módosításokat, kérjük,
válaszoljon a figyelmeztető e-mailünkre, hogy újból megvizsgálhassuk webhelyét.
Ezáltal frissíthetjük számlájának adatait, amennyiben az megfelel
programszabályzatunknak. Forduljon hozzánk bizalommal ha kérdése van a kért
módosításokat illetően.
Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a változtatást jogát fenntartva, előfordulhat,
hogy módosításokat végzünk a Programszabályzatunkban, és a Felhasználói
feltételekben leírtak alapján, az Ön felelőssége, hogy ezeket a változtatásokat nyomon
kövesse, illetve betartsa.

Hogyan érvényesíthetem a program előírásait?
Minden tartalomszolgáltatót leellenőrzünk, hogy megfelel-e a szabályzatunknak, amikor
aláírja jelentkezését. Ezen felül, véletlenszerűen belenézünk a Google AdSense
oldalakba, hogy ellenőrizzük, folyamatosan megfelel-e a szabályzatunknak. Ha találunk
egy olyan oldalt, mely nem felel meg szabályzatunknak vagy AdSense Felhasználói
feltételeinknek, szüneteltetjük, vagy megszüntetjük ezeket a fiókokat. Bizonyos
esetekben a kattintások árát sem tudjuk kifizetni.
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Kapcsolatfelvétel az AdSense-szel
Létezik telefonos ügyfélszolgálatuk?
Célunk, hogy az AdSense tartalomszolgáltatóknak megadjunk minden támogatást,
amire szükségük van. Jelenleg, leginkább az e-mailen kapott tartalomszolgáltatói
kívánságokra tudunk válaszolni. Kérjük, használja a kapcsolattartási formulánkat, ha
bármilyen kérdése, vagy észrevétele van. Egyik szakértőnk személyesen fogja átnézni
e-mailjét, és rövidesen válaszol.

Hogyan jelenthetem a szabálysértéseket?
Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a programunkban részt vevő webhelyek megfelelneke programszabályzatunknak. Ha olyan, Google hirdetéseket megjelenítő webhelyet
talál, amely Ön szerint megsérti a programszabályzatunkat, kérjük, tudassa velünk,
hogy közelebbről megvizsgálhassuk a problémát.
Ha fel szeretné hívni a figyelmünket egy webhelyre, kérjük, értesítsen bennünket a
kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Üzenetébe mindenképpen foglalja bele az
alábbi adatokat:
•

A szabálysértő webhely URL-címe

•

A szabálysértés leírása

•

Szükség esetén a szabálysértés pontos helye

•

Visszajelzései segítenek az AdSense program minőségének megóvásában.

Google AdSense útmutatók
Kifizetések
Kíváncsi, mikor érkezik meg AdSense csekkje vagy átutalása? Vagy hogy ebben vagy a
következő hónapban kap fizetést? Összeraktuk ezt az útmutatót a kifizetési eljárásról a számla beállítás 5 kritikus lépésétől, a kifizetés folyamatának áttekintéséig -,
amelyből mindent megtudhat.
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A kifizetéshez szükséges 5 lépés
1. Cím ellenőrzése
Mivel a kifizetéseket a jelentkezéskor beküldött postai címre küldjük, fontos
ellenőriznünk a kapcsolatfelvételi információk és a kedvezményezett nevének
pontosságát. Ha javítani kell ezeket:
Lépjen be számlájába a https://www.google.com/adsense címen.
Válassza a Számlám fület.
Kattintson a szerkeszt linkre a Kedvezményezett adatai mellett és írja át a
megfelelő mezőket.
Kattintson a Változtatások mentésére számla frissítésére vagy a Mégsemre ha
nem akarja menteni a változtatásokat.
Biztonsági okokból nem lehet megváltoztatni a Kedvezményezett neve vagy
Ország mezőket, miután jelentkezését elfogadtuk. Ha meg kell változtatni bármelyiket
e mezők közül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és kérje számlája lezárását. Ha
kérését feldolgoztuk, küldhet egy új jelentkezést a javított kedvezményezett névvel és
postai címmel.
2. Adózási adatok megadása
A kapcsolatfelvétel adatok ellenőrzésén felül, be kell küldenie adózási adatait is, hogy
minden feltételnek megfeleljen a Google kifizetések szempontjából. Minden AdSense
megjelenítőről össze kell gyűjtenünk az adózási adatait, az USA-n kívüliekről is, mivel
nem tudjuk elküldeni a kifizetést, míg az adatokat be nem küldte. Ezért ne ugorja át
ezt a lépést!
Ha még nem küldte el az adózási adatokat, kattintson az Adózási adatok linkre a
Számlám fülön. Erről az oldalról egy egyszerűen használható varázsló segít a
megfelelő online űrlapok megtalálásában. A legtöbb űrlapot online beküldheti, és mi
ellátjuk utasításokkal az esetlegesen szükséges további űrlapok beküldését illetően.
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3. Fizetési mód kiválasztása
A kifizetési címtől függően, számos kifizetési lehetőség elérhető. â€" Javasoljuk, hogy
olvassa el a Milyen fizetési módok elérhetőek számomra? témát az AdSense
Ügyfélszolgálat központban, hogy megismerhesse a lehetőségeket. Ha eldöntötte,
milyen fizetési módot szeretne, kattintson a Kifizetési adatok [szerkesztés] linkre a
Számlám fülön az AdSense számlában. Kövesse az oldalon levő utasításokat a fizetési
mód kiválaszatásázoz. A kifizetéseket visszatartjuk, amíg ki nem választotta a fizetési
módot.
4. PIN kód megadása
Ha Tartalmi AdSense és Keresési AdSense bevételei együttesen elérik az 50 USD-t,
számla fizetési címére küldünk egy Személyi Azonosító Számot. Ezt a PIN kódot kell
megadnia számlájában mielőtt elküldenénk a kifizetéseket. A PIN kódot postai úton
küldjük, és 2-3 hét alatt érkezik meg.
5. 100 USD bevétel elérése
Minden hónapban kiküldjük azon megjelenítők csekkes kifizetéseit, akik legalább 100
USD-t kerestek. Ha Ön kevesebb, mint 100 USD-t keresett, keresetét tovább visszük a
következő hónapra, amíg összes keresete el nem éri a 100 USD-os küszöböt.
A kifizetések körülbelül 30 nappal a hónap vége után történnek â€" a kifizetési ciklus
időbeosztását az alábbi Kifizetések időbeosztása rész taglalja.
Számla teljesítmény követés
Számlája jelentések fülén követheti nyomon tartalmi AdSense hirdetéseinek és
keresési AdSense oldalainak teljesítményét. A jelentések fül két altáblázatot
tartalmaz: az áttekintő és a speciális jelentésekét. Fontos információk vannak a
kifizetési előzmények táblázatban is, amelyre mind az áttekintésről, mind a
Számlám fülről vezet link.
Áttekintés: ez a képernyő gyors elérést biztosít mai keresetéhez, továbbá az oldal
megjelenések, kattintások, átkattintási arány, valós CPM és kereseti adatokhoz
többféle előre beállított időszakban (ha nem tudja, mit jelentenek ezek a kifejezések,

60/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

nézze meg a szószedet a https://www.google.com/adsense/glossary címen). Az ezen
az oldalon megjelenő átfogó tartalmi AdSense és keresési AdSense statisztikák
kiegészíthetők a legjobban teljesítő csatornák adataival. Az oldal alján levő linkekre
kattintva megtekintheti az előre definiált gyors jelentéseket is.

Megjegyzés: a csatorna jelentésekben az adatok két nappal késleltetve vannak. Így
biztosítunk időt az adatok szinkronizálására a csatornák közt, de ez azt is jelenti, hogy
nem fog semmilyen eredményt látni, ha az utolsó két napból választ időszakot.
Speciális jelentések: A speciális jelentések oldal használatával létrehozhat egyedi
jelentéseket szabadon kiválasztva a terméket, időszakot és csatornákat. Az oldal
megjelenések, kattintások, átkattintási arány, valós CPM és kereseti adatok bármilyen
időszakra és beállításokkal megjeleníthetők ezen az oldalon.
Kifizetési előzmények: Ez az oldal követi az előzőleg kibocsátott kifizetések
állapotát, valamint a havi számla számításokat. Kattintson a Kereset... linkre bármely
hónapnál a táblázaton belül, ha meg akarja tekinteni tartalmi AdSense és keresési
AdSense bevételét, valamint a számla módosító tételeit. Ha Önnek kifizetést
folyósítunk és csekkje már nyomdába került vagy utalását elkezdtük feldolgozni, látni
fogja ezen az oldalon mint Kifizetés...-t. Kattintson a linkre, ha látni akarja a kifizetés
részleteit vagy az árfolyamokat, amelyeket az átváltáshoz használunk, ha van ilyen.
Kifizetések időbeosztása vagy, "Mikor kapom meg a pénzem?"

61/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Az egyik leggyakoribb kérdés, amelyet az AdSense Támogatás kap: "Mikor kapom meg
a pénzem" Ez, véleményünk szerint, egy roppant jogos kérdés - elvégre az AdSense-t
arra terveztük, hogy egyszerűen lehessen a tartalmi oldalakból pénzt csinálni, és ez
magában foglalja a rendszeres kifizetéseket is.
Ez a rész leírja AdSense számlája kifizetési ciklusát, így pontosan tudhatja mikor és
hogyan érkezik meg a pénze.
Számított kereset: Minden hónap utolsó napján, rendszerünk kiválogat minden
számlát, amely legalább 100 USD-t keresett érvényes felhasználói kattintásokból. A ki
nem fizetett kereseteket veszük igyelembe - ha 40 USD-t keresett egyik hónapban és
70-et a következőban akkor Önt megilleti a kifizetés. Minden számla legalább 100 USDral jóváhagyásra kerül. A következő néhány napban a kereseti adatok felkerülnek
minden megjelenítő kifizetés előzmények oldalára.
Számított kifizetés: A következő néhány hétben, a 'Kifizetés' sor felkerül a számla
kifizetési előzmények oldalára (ez a Számlám fül alatt található), amikor a kifizetést
kiszámítottuk.
Ekkor kinyomtatjuk a csekket és elküldjük vagy elindítjuk az átutalást. Minden csekk a
számlában megadott kedvezményezett nevére szól; az utalások arra a bank számlára
kerülnek, amely a kifizetési adatok részben van megadva a Számlám fülön.
A fizetés megérkezése: A kifizetés megérkezésének időtartama a kiválasztott fizetési
módtól függ. Általában az USA-beli megjelenítők a feladást követő 1-2 hét múlva
kapják meg a csekkeket, míg az USA-n kívüli megjelenítők 2-3 hét alatt kapják kézhez
csekkjeiket. A Secure Delivery szolgáltatással általában 5-7 nap ez az idő, az
utalásoknak 2-4 napon belül kell megérkezniük. Ha gond van az utalással vagy a
csekkel, figyelmeztetést helyezünk el a kifizetési előzmények oldalon. Ha nem kaja
meg Secure Delivery vagy utalásos kifizetését a következő hónap 5-éig, újbóli küldést
kérhet tőlünk. A szokásos kézbesítést használó megjelenítők 25-étől kérhetik az újra
küldést.
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Kifizetések visszatartása
Ha valamikor bármilyen okból nem kívánja megkapni csekkjét, örömmel visszatarjuk
kifizetéseit.
Ha szüneteltetni kívánja a kifizetéseket, megteheti a megjelenítői számlából. A
kifizetési visszatartás bekapcsolása leállítja a kifizetéseket, amíg el nem távolítja a
visszatartást. Számlája továbbra is gyűjti a bevételeket. Miután kikapcsolta a
visszatartást egy egyszeri összesített kifizetést küldünk Önnek az első fizetési ciklus
során. A visszatartás bekapcsolásához:
Lépjen be számlájába a www.google.com/adsense címen
Kattintson a Számlám fülre
Kattintson a szerkeszt linkre a Kifizetés visszatartás részben
A kifizetés visszatartás kezdeményezéséhez, válassza a Kifizetés visszatartása
jelölőnégyzetet és kattintson Mentésre. A visszatartás megszűntetéséhez és a
rendszeres kifizetésekhez való visszatéréshez, szűntesse meg a jelölőnégyzet jelölését
és kattintson Mentésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a visszatartási beállítások minden változtatását a hónap 15éig meg kell ejteni. A 15-e utáni változtatások vagy a jelenlegi vagy következő
befizetés ciklusra lesznek érvényesek.

Alternatív hirdetések
Az alternatív hirdetések révén akkor is kihasználhatja a hirdetési felületet, ha a Google
valamiért nem tud célzott hirdetéseket szolgáltatni a weboldalra. Alapesetben a Google
közhasznú hirdetéseket jelenít meg, ha nincs lehetőség célzott hirdetések
megjelenítésére. A kívánt szín, kép, HTML oldal vagy hirdetési kiszolgáló megadásával
biztosíthatja, hogy a hirdetési felület mindig ki legyen használva, akár a Google célzott
hirdetéseivel, akár az Ön által választott tartalom megjelenítésével. Alternatív
hirdetésként az alábbiak bármelyike megadható:
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Szín: Tetszőleges hexadecimális színkódot megadhat (vagy használja a színválasztót)
a közhasznú hirdetések helyettesítésére. Ha az alternatív hirdetési színt a weboldalak
háttérszínével azonosnak választja, akkor akár teljesen el is tüntetheti a hirdetési
blokkot.
Kép: Alternatív hirdetésként bármilyen képet használhat.
HTML oldal: Főként akkor érdemes ezt választania, ha kattintható képet szeretne
alternatív hirdetésként használni. A HTML oldal fogja tartalmazni a kép betöltéséhez és
a megfelelő célra mutató link elhelyezéséhez szükséges információkat és elemeket.
Becsukódó hirdetési egységek: Az alternatív hirdetési szín "fejlettebb változata"". A
becsukódó hirdetési egységek programkódja közhasznú hirdetés megjelenítése helyett
összehúzza a hirdetési egységet. Ilyenkor - az alternatív hirdetési színekkel ellentétben
- nincsenek a weboldalon üres területek, a hirdetési egység körül lévő tartalom felfelé
eltolódva kitölti az üres területet.
Az említett lehetőségeket az alábbiakban részletesen is ismertetjük.
Szín
Kezdjük a legegyszerűbb lehetőséggel, amikor a közhasznú hirdetések helyett a
webhely háttérszínével azonos színű terület jelenik meg. Az alternatív hirdetési szín
megadásához nyissa meg a fiókján belül az AdSense beállítás lapot. A hirdetési
programkódhoz tartozó további lehetőségek kiválasztásakor kattintson a Hirdetések
vagy színek megváltoztatása szakasz Űr kitöltése egy színnel választógombjára,
ekkor megjelenik egy színpaletta.
Válassza ki a palettáról a kívánt színt, az alternatív hirdetési szövegmezőben ekkor
megjelenik a hexadecimális színkód. A programkódhoz a Folytatás gombra kattintva
adhatja hozzá a színt.

64/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Kép
Az alternatív hirdetés funkció alkalmazásának másik egyszerű módja a statikus képek
használata. Ha képet szeretne alternatív hirdetésként használni, akkor kattintson a
Nem Google hirdetések mutatása egy eltérő URL-ről választógombra, majd írja
be a szövegmezőbe a kép teljes URL-címét. Teljes URL-cím az, amely a http://
előtaggal kezdődik, és a képfájl nevével végződik. Példa:
http://www.google.com/logos/Logo_60wht.gif
Az alternatív hirdetési kép elkészítésekor ügyeljen arra, hogy a kép mérete azonos
legyen a megjelenítésére használt hirdetési formátuméval. Ha a kép nagyobb a
hirdetési formátumnál, akkor a jobb és az alsó szélénél le lesz vágva. Ha tehát az
alternatív hirdetési képet 240x120 képpontos hirdetési formátumhoz készíti, akkor
ügyeljen arra, hogy a kép mérete is 240x120 képpont legyen.
Miután beírta az URL-címet a szövegmezőbe, kattintson Folytatás gombra. Ezzel
hozzáadja a megadott beállításokat az átmásolandó AdSense programkódhoz.
HTML oldal
Ha HTML oldalt használ alternatív hirdetésként, akkor kattintható képet tartalmazó
hirdetést is el tud helyezni. Ebben az esetben annak a HTML oldalnak az elérési útját
kell megadnia, amely a kép betöltéséhez szükséges információkat és a link kódját
tartalmazza.
A HTML oldal alternatív hirdetésként való alkalmazása két lépésből áll, a HTML oldal
elkészítéséből és az alternatív hirdetésként való megadásából.
A HTML oldal elkészítése
Egy olyan egyszerű HTML oldalt kell készítenie, amely egyrészt betölti a megfelelő
képet, másrészt tartalmazza a hiperlink kódját. A kód elkészítésének van néhány apró
trükkje:
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Abszolút URL-címet használjon: Javasoljuk, hogy a HTML oldal elkészítésekor
abszolút URL-címet használjon. Abszolút URL-cím az, amely a teljes elérési utat
tartalmazza. Ezzel elkerülheti, hogy hibajelzés jelenjen meg, amikor a webhely
különböző weboldalain elhelyezi a kódot.

Használja a target="_top" utasítást: Ez az utasítás jelzi a böngészőnek, hogy a
kattintható képpel megadott céloldal betöltésekor melyik ablakot használja. Ha ez a
részlet hiányzik a kódból (az alábbiakban láthatja, hogy hova kell elhelyeznie az
utasítást), akkor a böngésző a hirdetési formátumon belül próbálja meg betölteni a
céloldalt.
Az alábbiakban talál egy minta HTML oldalt. Külön felhívjuk a figyelmét az URL-címre
és a target="_top" utasítás alkalmazására.
A HTML oldal megadása alternatív hirdetésként
Miután elkészítette és elmentette a HTML oldalt, fel kell töltenie a kiszolgálóra. A
weboldal bárhol tárolható, feltéve, hogy elérhető az internetről.
Az alternatív hirdetési szövegmezőbe egyszerűen írja be az elmentett HTML oldal teljes
elérési útját. Példa:
http://www.példa.com/dokumentumok/alternativhirdetes.html
Kattintson a Folytatás gombra, ezzel hozzáadja az alternatív hirdetési beállításokat a
megjelenítői fiókjában előállított programkódhoz.
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Becsukódó hirdetési egységek
A becsukódó hirdetési egységek használatának lehetősége opcionális, különleges
kiegészítése az alternatív hirdetési funkciónak. A becsukódó hirdetési egységek kódja
összehúzza a hirdetési egységet, így az nem foglal helyet, ha nem áll rendelkezésre
célzott hirdetés. Ezzel a módszerrel eltüntetheti azt az üres területet, amely például
alternatív hirdetési szín használatakor látható.
A becsukódó hirdetési egység funkció használatához először el kell helyeznie egy
kisebb méretű HTML fájlt a saját domainjén belül. Az alternatív hirdetési URL-cím erre
a fájlra fog hivatkozni. A fájl akkor jelenik meg, ha az adott hirdetési egységhez nincs
odaillő hirdetés. Kövesse az alábbi útmutatást:
Töltse le a becsukódó hirdetési egység fájlját; ehhez kattintson az egér jobb gombjával
az alábbi linkre, majd válassza a Save Target as... (Cél mentése más néven)
parancsot.
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/google_adsense_script.html
Másolja át a fájlt a saját domainjének tetszőleges helyére. Fontos: Ha több domainben
vagy aldomainben is futtat hirdetéseket, akkor a becsukódó hirdetési egységek funkció
használatához a fájlt az összes domain és aldomain alatt el kell helyeznie.
Írja be az alternatív hirdetési URL-cím szövegmezőjébe a saját domainje alatt
elhelyezett becsukódó hirdetési egység HTML fájl teljes elérési útját. Példa:
http://www.példa.com/scripts/google_adsense_script.html
Kattintson a Folytatás gombra.
Másolja át a hirdetési programkódot a weboldalaira. Ügyeljen arra, hogy az egyes
weboldalakon az alternatív hirdetés az azonos domainen vagy aldomainen belül
elhelyezett becsukódó hirdetési egység fájlra hivatkozzon. Ha például az alternatív
hirdetési URL-cím a www.példa2.com domain alatt elhelyezett becsukódó hirdetési
egység HTML fájlra hivatkozik, akkor ez a hirdetési programkód a www.példa.com
vagy a fórum.példa2.com domain alatti weboldalakon nem alkalmazható. Ha mégis
így tesz, akkor a weboldalon hibajelzés jelenik meg.
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Miután sikeresen implementálta a becsukódó hirdetési egység programkódot, a
hirdetési egységek eltűnnek, amikor nem érhetők el célzott hirdetések. Felhívjuk a
figyelmét arra, hogy ez a funkció az Internet Explorer 5.0-s és régebbi változatainál
nem működik, ezek a böngészők üres, átlátszó területeket jelenítenek meg a
kihasználatlan hirdetési egységek helyén.

Kód implementálási útmutató
Tisztában vagyunk azzal, hogy az AdSense-kód másolása, beillesztése olykor
bonyolultnak bizonyulhat, különösen azok számára, akiknek nincs tapasztalatuk a
HTML nyelvben és a weboldalkészítésben. Útmutatónkban megismertetjük Önt a
HTML alapjaival, két példán keresztül bemutatjuk, hogyan lehet kódot beilleszteni két
különböző webszerkesztő használatával, és felkészítjük arra, milyen problémákkal
találkozat az AdSense-kód beillesztése után.
Megjegyzés: Ha az írott útmutató helyett inkább videón tekintené meg az ismertetőt,
figyelmébe ajánljuk a hirdetéskódok használatáról szóló bemutatónkat (csak angol
nyelven), amely a 7. diaképtől kezdődően hozzávetőlegesen ugyanazokat a
műveleteket tárgyalja, mint a jelen útmutató.
Útmutatónk számos témát érint, válassza ki azt, amelyik a leginkább érdekli Önt:
1. Az AdSense-kód másolása
2. Az AdSense-kód beillesztése
3. A HTML alapjai
a. A forráskód megtekintése
b. A HTML-forráskód alkotóelemei
4. Beillesztés WYSIWYG szerkesztők használatával
a. A kódnézet használata
b. A HTML-beszúrási funkció használata
5. Gyakori problémák
a. Illessze be pontosan az AdSense-kódot
b. Keressen további hozzáadott HTML-címkéket a hirdetéskódban
c. Kérjük, legyen türelmes a hirdetéskód beillesztése után
d. Válasszon a webhely elrendezéséhez igazodó hirdetési formátumot
6. További információforrások
1. Az AdSense-kód másolása
Először keresse meg az AdSense-kódot, amelyet fiókjában az AdSense beállítás
fülhöz tartozó "Hirdetéskód generálása" oldalon, azAdSense kódja mezőben talál
meg. Ezt a kódot kell kimásolnia és beillesztenie webhelye HTML-forráskódjába.
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A kód másolásához jelölje ki az AdSense kódja mező teljes tartalmát úgy, hogy a
mezőn belül tetszőleges helyre kattint az egérrel. A kód kijelölése akkor sikeres, ha a
mező teljes tartalma kék színnel jelenik meg.
Ezután a kijelölt terület másolásához válassza a böngésző Szerkesztés menüjéből a
Másolás parancsot. Ha a kódot nem szeretné közvetlenül beilleszteni a webhely
HTML-forráskódjába, akkor más alkalmazásba, például a Jegyzettömbbe is
beillesztheti, ahol később is hozzáférhet a kódhoz.
2. Az AdSense-kód beillesztése
A következőkben leírjuk, hogyan illeszthető be a kód a weboldal HTML-forráskódjába.
Ha Ön nem ismeri a HTML nyelvet, folytassa a 3. lépéssel.
Ahhoz, hogy a Google-hirdetések megjelenjenek az Ön webhelyén, fontos, hogy a
hirdetéskódot pontosan másolja ki fiókja AdSense beállítás lapjának mezőjéből, és
változtatás nélkül, közvetlenül illessze be weboldalainak HTML-forráskódjába. A
hirdetéskód módosítása ellentmond programszabályzatunknak, ezenkívül hibákat is
előidézhet a weboldalakon.
Az AdSense-kód másolását követően nyissa meg a HTML-szerkesztőt. Miután
megjelenítette a HTML-forráskódot, kattintson arra a helyre, ahová a hirdetéskódot be
szeretné illeszteni, majd válassza a Szerkesztés menü Beillesztés parancsát.
Miután beillesztette a kódot a weboldalakba, mentse a változtatásokat, és töltse fel
vagy tegye közzé a módosított oldalakat a szerveren. Ha a feltöltés nem jár sikerrel,
kérjen segítséget a webhely üzemeltetőjétől. Ügyeljen arra, hogy a weboldal HTMLkódjába beillesztett hirdetéskód pontosan megegyezzen az Ön AdSense-fiókjában
szereplő kóddal.
Ha az implementálást megfelelően elvégezte, a Google-hirdetések szinte azonnal
megjelennek.

3. A HTML alapjai
Ha Önnek még nincs tapasztalata a HTML nyelv használatában, szeretnénk némi
háttér-információt adni Önnek. A HTML (Hyper Text Markup Language) az a
programozási nyelv, amellyel a weboldalak készülnek. Ez az internet szokásos
kódnyelve. A webböngészők a HTML-kódot értelmezve jelenítik meg a weboldalak
tartalmát.
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3a. A forráskód megtekintése
Ha látni szeretne egy HTML-dokumentumot (más néven forráskódot), először nyissa
meg a webböngészőt. Ezután nyissa meg azt a weboldalt, amelynek forráskódját meg
szeretné tekinteni, majd a képernyő tetején kattintson a menüsor Nézet elemére. Ha
az Internet Explorer böngészőt használja, válassza a Forrás menüpontot.

Ha a Firefox böngészőt használja, válassza az Oldal forrása parancsot.
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Ekkor a képernyőn megjelenik a weboldal forráskódját tartalmazó HTML-dokumentum.
3b. A HTML-forráskód alkotóelemei
Minden HTML-dokumentum úgynevezett relációs jelek (kacsacsőrök) közé zárt
címkéket tartalmaz. Ezek adnak utasításokat a webböngészőnek arra vonatkozóan,
hogyan kell megjelenítenie a HTML-elemeket. Minden HTML-elem egy nyitó címkével
(< >) kezdődik, és egy záró címkével (</>) fejeződik be. A HTML-dokumentumok
alapvető felépítése egységesen a következő:
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>
A nyitó <HTML> címke jelzi a böngésző számára, hol kezdődik a HTML-dokumentum.
A nyitó <HEAD> címke fejléc-információkat tartalmaz, amelyek a böngészőben
megjelenő oldalon nem láthatók. A BODY címkék (<BODY> és </BODY>) között
szereplő szövegek megjelennek a böngészőben. A záró </HTML> címke jelzi a
böngésző számára, hol végződik a HTML-dokumentum.
A hirdetések megfelelő megjelenítéséhez a hirdetéskódot a forráskód nyitó <BODY>
és záró </BODY> címkéje között kell elhelyezni.
Ha nehezen találja meg a <BODY> címkéket, PC számítógépen a CTRL+F
billentyűkombinációval, Mac számítógépen a COMMAND+F billentyűkombinációval
nyissa meg a Keresés párbeszédpanelt. A nyitó vagy a záró címke megkereséséhez
írja be a "<BODY" vagy a "</BODY" szöveget (idézőjelek nélkül), majd kattintson a
Következő keresése gombra.
4. Beillesztés WYSIWYG szerkesztők használatával
A tervezésre alkalmas HTML-szerkesztők, amelyeket WYSIWYG (What You See Is
What You Get - azt kapod, amit látsz) szerkesztőknek is neveznek, általában
rendelkeznek kódnézet funkcióval, amelyen belül a HTML-nézet, a tervezőnézet, a
normál nézet és az előnézet közül lehet választani. A szerkesztő HTML-beszúrási
funkcióval is rendelkezhet, amelyhez beszúrási menü tartozik. Ha a WYSYWIG
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szerkesztőben nem sikerül megtalálnia a weboldal HTML-forráskódját, kérjen
segítséget a HTML-szerkesztő gyártójának ügyfélszolgálatától.
A következőkben példákon keresztül mutatjuk be, hogyan illeszthető be az AdSensekód a kódnézet, illetve a HTML-beszúrási funkció segítségével. Pontos instrukciókat
azonban nem tudunk adni a hirdetéskód beillesztésével kapcsolatban, hiszen amellett,
hogy minden webszerkesztő más, a felhasználók is eltérő módon kívánják kialakítani
weboldalaikat. Ennek ellenére reméljük, példáinkat hasznosnak fogja találni.
Ha tájékozódni szeretne arról, hogy más megjelenítők az Önéhez hasonló HTMLszerkesztőben miként implementálják az AdSense-kódot, látogasson el az AdSense
Súgófórumához (angol nyelvű).
4a. A kódnézet használata
Ha az Ön webszerkesztője rendelkezik kódnézet-funkcióval, kövesse az alábbi
utasításokat az AdSense-kód beillesztéséhez.
A szerkesztőben nyissa meg azt a weboldalt, amelyen az AdSense-hirdetést meg
szeretné jeleníteni. Normál vagy Tervezés nézetben jelölje meg a dokumentumnak
azt a pontját, ahová az AdSense-kódot helyezni szeretné. Példánkban egy nagy
szalaghirdetési egységet helyezünk el a cím alatt.
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Másolja ki az AdSense kódja mezőből a hirdetéskódot.

A szerkesztőben váltson át HTML-nézetre. Illessze be a hirdetéskódot a <BODY> és
</BODY> címke közé, oda, ahol a kurzor villog. Ha a hirdetéskódot a <BODY>
címkéken kívül helyezi el, akkor a hirdetések nem fognak megjelenni.
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A szerkesztő Előnézet lapján ellenőrizze, hogy a hirdetéskód beillesztése megfelelően
sikerült-e. Ha igen, a hirdetéseknek meg kell jelenniük.

Ha az eredményt megfelelőnek találja, válassza a Fájl menü Közzététel a weben
parancsát. Ezzel feltöltheti a webre a Google-hirdetéseket már tartalmazó webhelyét.
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4b. A HTML-beszúrási funkció használata
Ha az Ön webszerkesztője HTML-beszúrási funkcióval rendelkezik, kövesse az alábbi
utasításokat az AdSense-kód beillesztése során.
Először másolja ki fiókjából, az AdSense kódja mezőből az AdSense-kódot.

Ezután a szerkesztőben nyissa meg azt a weboldalt, amelyen az AdSense-hirdetést
meg szeretné jeleníteni. Kattintson az eszköztár Beszúrás gombjára, majd a
megjelenő menüben kattintson a HTML elemre.
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Ekkor megjelenik egy mező a HTML-kód számára. Illessze be az AdSense-kódot a
mezőbe, és kattintson az OK gombra.

Ezután újabb HTML-mező jelenik meg. Ezt a mezőt a webhely tetszőleges pontjára
helyezheti, ügyelve arra, hogy ne kerüljön átfedésbe a webhely más szöveges vagy
grafikus mezőjével. Átfedés esetén a hirdetések nem jelennek meg, vagy hiba történik
a webhely feltöltésekor. Érdemes tudnia, hogy a HTML-mező méretét az
oldalelrendezéshez igazítva állíthatja. Példánkban a HTML-mező méretét úgy
módosítottuk, hogy a felhőkarcoló típusú hirdetés elférjen a weboldal oldalsó sávjában.
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Ha a hirdetések elhelyezését megfelelőnek találja, válassza a Fájl menü Előnézet
böngészőben parancsát ahhoz, hogy ellenőrizze, valóban helyesen jelennek-e meg a
hirdetések.

Esetünkben az implementált, felhőkarcoló típusú hirdetési egység a weboldal jobb
oldalán jelenik meg. Olyan hirdetési formátumot válasszon, amely elfér a webhely
szabad területén.
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Ha a hirdetés elhelyezkedését megfelelőnek találja, válassza a Fájl menü Közzététel
parancsát. Ha a hirdetési kódot megfelelően implementálta, a Google-hirdetések szinte
azonnal megjelennek.
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5. Gyakori problémák
Előfordulhat, hogy az AdSense-kód beillesztése vagy a weboldal közzététele után még
48 óra elteltével sem lát hirdetést, vagy ha igen, legfeljebb közhasznú hirdetéseket. Ha
48 óra várakozás után sem tapasztal változást, a következőkben ismertetett
módszerekkel megkísérelheti önállóan elhárítani a hibát.
5a. Illessze be pontosan az AdSense-kódot
Ha webhelyén nem látható a hirdetési egység, vagy hiba tapasztalható, és például
maga a HTML-kód jelenik meg, ellenőrizze, hogy a webhely HTML-forráskódjába
beillesztett AdSense-kód pontosan megegyezik-e a fiókjában találhatóval.
A weboldal HTML-forrását a következő módon jelenítheti meg:
•

Nyissa meg a böngészőben az ellenőrizni kívánt weboldalt.

•

A böngésző Nézet menüjéből válassza a Forrás parancsot Internet Explorer esetén,
illetve az Oldal forrása parancsot Firefox esetén. Megjelenik a webhely HTML-kódját
tartalmazó szöveges dokumentum.

•

PC számítógépen nyomja meg a Ctrl+F billentyűkombinációt, Mac számítógépen a
COMMAND+F billentyűkombinációt. Ezzel megjeleníti a Keresés párbeszédpanelt.
Illessze be a mezőbe a "google_ad" szöveget, majd nyomja meg az Enter billentyűt a
hirdetéskód megkereséséhez.

•

Ezután nyissa meg AdSense-fiókját egy új böngészőablakban, és lépjen az AdSense
beállítás lapon az AdSense kódja mezőbe. Helyezze egymás mellé a képernyőn a
HTML-forráskódot és az AdSense kódja mezőben szereplő hirdetéskódot. Hasonlítsa
össze a két hirdetéskódot, és ellenőrizze, hogy mindkét helyen pontosan azonos-e a
tartalma.

A megjelenítők leggyakrabban azért nem láthatják hirdetésüket, mert a kódot nem
helyesen másolták át.
5b. Keressen további hozzáadott HTML-címkéket a hirdetéskódban
Ha az élő webhelyen és a fiókban eltérő a hirdetéskód tartalma, lehetséges, hogy a
webhely üzemeltetője automatikusan hozzáadott vagy megváltoztatott bizonyos
címkéket a webhelyre beillesztett kódban. Ez esetben, az alább bemutatott példához
hasonlóan új HTML-címkéket, pl. <BR>' vagy címkéket fedezhet fel hirdetéskódjában.
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Az is előfordulhat, hogy a hirdetéskódot átformázták úgy, hogy egyetlen sort foglaljon
el. Ezenfelül olykor a "Javascript" deklarációkat is eltávolítják a hirdetéskódból.

Ha meggyőződött arról, hogy a WYSIWYG szerkesztő HTML-nézetébe pontosan úgy
illesztette be a kódot, ahogy az a fiókban szerepel, a webhely üzemeltetőjétől
érdeklődjön a kódban tapasztalható módosításokról, például az új kódokról vagy a
formátum megváltoztatásáról.
5c. Kérjük, legyen türelmes a hirdetéskód beillesztése után
Ha a hirdetéskód beillesztését követően csupán közhasznú hirdetéseket lát,
valószínűleg elegendő addig várnia, amíg keresőrobotunk legalább egyszer megfordul
az Ön webhelyén. Ez rendszerint a beillesztést követő 30 percen belül megtörténik, de
előfordul, hogy csak 48 óra elteltével kerül rá sor. Az oldal megtekintése és a
Javascript-kód végrehajtása nyomán juthat el a keresőrobot az oldalra. Ezért azt
javasoljuk, hogy látogasson meg minden olyan oldalt, amelyen hirdetéskódot helyezett
el, mert így biztosíthatja, hogy a keresőrobot rátaláljon az oldalra. Miután ezt megtette,
néhány óra belül valószínűleg megoldódik a közhasznú hirdetésekkel kapcsolatos
probléma.
Ha 48 óra elteltével is közhasznú hirdetések jelennek meg, vegye igénybe
Hibaelhárítási varázslónkat vagy Ügyfélszolgálati Központunkat.
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5d. Válasszon a webhely elrendezéséhez igazodó hirdetési formátumot
A nem megfelelően megválasztott hirdetési formátum zavart okozhat a webhely
elrendezésében. Az alábbi példában egy négyzet vagy felhőkarcoló alakú hirdetés

lejjebb szorítaná a weboldal tartalmát.
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Ezzel szemben a nagy szalaghirdetés jól elhelyezhető a webhelyen.

6. További információforrások
Az alábbi linkeken keresztül további hasznos segédanyagokat találhat. Javasoljuk,
hogy látogassa meg az itt felsorolt webhelyeket, és ismerkedjen meg az AdSense
program további részleteivel.
•

Getting Started (Kezdő lépések) bemutató (csak angol nyelven) - útmutatások a
hirdetéskód testreszabásához

•

Hibaelhárítási varázsló - a hirdetésekkel kapcsolatos problémák önálló
megoldása

•

AdSense Súgófórum - vitafórum, ahol az AdSense-megjelenítők megoszthatják
ismereteiket és tapasztalataikat. Ha az AdSense-kód beillesztésekor egy
bizonyos HTML-szerkesztő esetén problémába ütközik, ezen a fórumon praktikus
ötleteket kaphat a többi megjelenítőtől.

•

Kifizetési útmutató - a kifizetési eljárás leírása, beleértve a kifizetés intézésének
5 lépését
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AdSense Ügyfélszolgálati Központ - központi tárház, ahol a Google AdSense
programmal kapcsolatban minden információ megtalálható

•

Inside AdSense Blog - iratkozzon fel az AdSense hivatalos blogjára, ahol
közleményeket, tippeket, ötleteket olvashat az AdSense még hatékonyabb
kihasználásával kapcsolatban
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AdSense bemutatók
Fiókjának beállításához, a rendelkezésére álló szolgáltatások igénybe vételéhez és a
fizetési ciklusok áttekintéséhez az alábbi oktatóanyagokkal szeretnénk a segítségére
lenni. Az AdSense bemutatók olyan videóbemutatók, amelyek lépésről lépésre,
könnyen követhető módon végigvezetik Önt a legfontosabb tudnivalókon.
A Getting Started (Kezdő lépések) bemutató többek közt a bejelentkezést, a kód
átmásolását és beillesztését, az alternatív hirdetések beállítását és a konkurens
hirdetésszűrő használatát tárgyalja.
A Help with Ad Code (Segítség a hirdetési kód kezeléséhez) bemutatóból
megtudhatja, hogyan háríthatja el a kód elhelyezése során felmerülő esetleges
problémákat. A bemutató két különböző WYSIWYG alkalmazás példáján keresztül azt is
szemlélteti, hogy a kódot hogyan lehet elhelyezni WYSYWYG oldalakon.
A Payment (Fizetési) bemutató segítségével megismerheti az AdSense szolgáltatás
fizetési ciklusait -- a hirdetésekre érkező rákattintásoktól egészen a banki
pénzmozgásokig.
Az Optimization (Optimalizálási) bemutató fontos segítséget nyújt ahhoz, hogy a
hirdetés megfelelő méretezésével és elhelyezésével a lehető legnagyobb bevételt
érhesse el az AdSense szolgáltatással. A bemutatóban a csatornákról, illetve három
sikeres AdSense megjelenítőről és az általuk alkalmazott módszerekről is szó esik.
Várjuk a visszajelzését -- ha megtekintette valamelyik bemutatót, örömmel
hallanánk a véleményét. Valóban segített a szolgáltatás használatában? Van valamilyen
javaslata, hogyan javíthatnánk rajta? Szánjon pár percet a fizetéseket, a hirdetési kód
kezelését vagy az első lépéseket ismertető bemutatóval kapcsolatos kérdőív
kitöltésére.

Effektív CPM
Megjelenítői szempontból az effektív ezer megjelenítésre jutó költség (eCPM) praktikus
lehetőséget kínál a különböző csatornákon és hirdetési programokban elért bevételek
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összehasonlítására. Számítása a bevételek teljes összegének elosztásával történik a
megjelenítések ezresekben kifejezett számával. Ha például egy megjelenítő 45 000
megjelenítésből 180 USD bevételre tett szert, akkor az eCPM értéke 180 USD/45 =
4,00 USD lesz. Ne feledje azonban, hogy az eCPM csupán egy mutató, mely nem a
megjelenítőnek ténylegesen folyósított összeget jelenti.

Robot
A crawler, spider, illetve a robot az a szoftver, amelyet a Google használ a weboldalak
tartalmának feldolgozására és indexelésére. Az AdSense crawler megvizsgálja az Ön
webhelyét, és felméri tartalmát azért, hogy releváns hirdetéseket helyezhessen el
rajta.

Fizetések
A Fizetési előzmények oldalon a Fizetések oszlop azokat a fizetéseket jeleníti meg,
amelyeket csekkes vagy elektronikus pénzutalásos (EFT) úton elküldtünk Önnek. A
fizetéshez tartozó részletek linkre kattintva további részleteket tudhat meg a fizetés
dátumáról és összegéről ugyanúgy, mint a nyomon követési információkról és az
átváltási árfolyamokról.

Átkattintási arány
Az AdSense tartalomszolgáltatói jelentésekben, az átkattintási arány (CTR) az egyes
hirdetési egységekre kattintás száma elosztva a hirdetési egység megjelenésének
számával (megjelenések).

Számla aktiválás
Miután kitöltötte AdSense jelentkezését, és hitelesítettük e-mail címét, az AdSense
csapat kiértékeli jelentekését, és egy e-mailt küld Önnek 1-2 napon belül. Ha részt
vehet a programban, beléphet új fiókjába, és bemásolhatja AdSense hirdetési kódját
weboldalaira, és elkezdheti a hirdetések megjelenítését. Ezzel aktiválja AdSense
számláját.
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Egyenleg a hónap végén
A Fizetési előzmények oldalon minden hónap végén megjelenik AdSense fiókja
egyenlege. Ez az összeg a jóváhagyott bevételeket tükrözi az adott hónap végén.
Amennyiben fiókja egyenlege a hónap végén eléri a 100 USD összeget, és egyenlegén
nincs visszatartás, akkor a következő hónapra kifizetést ütemezünk Önnek.

Google AdSense
Az AdSense lehetővé teszik a tartalomszolgáltatóknak, hogy Google hirdetéseket
jelenítsenek meg, melyek szorosan kapcsolódnak oldaluk tartalmához, így növelik
lapjuk hirdetési potenciálját.

Hirdetési kód (AdSense hirdetési kód)
Az a HTML kód, amelyet bármely elfogadott oldalra beilleszthet a weblapot birtokló
tartalomszolgáltató, és ezzel lehetővé teszi, hogy egy adott hirdetési formátummal
megjelenjenek a hirdetések oldalán.

IP cím
Minden Internethez kapcsolódó számítógép egy egyedi számot kap, ami az Internet
Protokoll (IP) cím. Mivel ezek a címek általában ország függő blokkokhoz kötődnek,
egy IP címből gyakran meg lehet állapítani, melyik országból kapcsolódik a számítógép
az Internethez.

Szín paletta
Az AdSense lehetőséget nyújt a tartalomszolgáltatóinak, hogy személyre szabják a
lapjaikon megjelenő hirdetések színeit. A színpalettákkal biztos lehet benne, hogy az
oldalán megjelenő hirdetések szövegei, hátterei és keretei honlapja színeivel
harmonizáljanak. További variációkért és lehetőségekért akár 4 különböző színpalettát
is rotálhat egyidőben.
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Keretek (frame)
Weboldalak készülhetnek keretes módszerrel, amikor több független HTML kódból
állnak. Az AdSense hirdetési kódot abba a keretbe kell helyeznie, amelynek
tartalmához kívánja rendelni a hirdetéseket.

Hálózati eredményesség
A hálózati eredményesség csillagokkal megadott értékelés, amely segít annak
eldöntésében, hogy melyik terméket ajánlja. Amint elegendő adatunk van megbízható
előrejelzések létrehozásához, minden termékhez hozzárendelünk egy csillagos
értékelést, amely azt jelzi, hogy elvárásaink szerint milyen eredményes lesz más,
választható termékekhez képest. Kérjük, ne feledje, hogy ezek az előrejelzések nem
mindig pontosak, és az eredményesség nagymértékben változik attól függően, hogy
miként valósítja meg a hirdetést a webhelyén.

Fogadó URL
Erre az URL-re mutatnak a hirdetések linkjei. Ez az az oldal, melyet a felhasználók
elérnek, ha a hirdető oldalán található hirdetésre kattintnak. Ezt az URL-t kell tudnia,
ha hozzá akarja adni a szűrő programhoz a blokkolni kívánt hirdető hirdetéseit.
Továbbiak...

Ügyfél-szerzésenkénti ár (CPA)
Az ügyfél-szerzésenkénti ár (CPA) az az összeg, amelyet a hirdető fizet, amikor egy
felhasználó végrehajt egy meghatározott tevékenységet. Például egy légitársaság
meghatározott CPA-összeget fizet, valahányszor egy felhasználó rákattint a
hirdetésére, majd repülőjegyet vásárol.

Kattintási vagy megjelenési
Bármilyen módszer, amivel mesterségesen és/vagy rosszindulatúan kattintásokat vagy
oldalmegjelenéseket generálnak. A Google egyedi technológiája analizálja a
kattintásokat, hogy megállapítsa, ha jogtalan használatra utaló jeleket talál, hogy
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jogtalanul akarják növelni a hirdetők kattintásait és a tartalomszolgáltató bevételeit. A
spam-nek minősített kattintások nem jelennek meg a bevételei között. Továbbiak...

Csatornák
A tartalomszolgáltató által jelentések készítése céljából meghatározott oldalak
csoportja. A tartalomszolgáltató csatornák használatával követheti nyomon egyes
oldalak, weblapok, és domainek változóit.

Google AdWords
A Google hirdetési programja kattintás-alapú-árazással.

Kattintás-alapú-árazás (CPC azaz cost-per-click)
A CPC az az érték, amit a hirdető fizet minden alkalommal, amikor egy felhasználó
rákattint hirdetésére. A Google AdWords CPC alapú árazást használ.

Közhasznú Hirdetés (PSA - Public Service Ad)
A PSAk non-profit szervezetek hirdetései, melyek akkor jelenhetnek meg az oldalakon,
amikor a célzott hirdetések nem érhetők el, vagy ha a Google nem tudja begyűjteni az
oldal tartalmát. A Közhasznú Hirdetésekre történő kattintásért a tartalomszolgáltatók
nem kapnak díjazást.

Ezer megjelenésenkénti költség (CPM)
A CPM az az összeg, amelyet a hirdető fizet minden 1000-edik alkalom után, amikor
egy felhasználó megnézi hirdetését és így feljegyzünk egy megjelenést.

Alternatív hirdetések
Az Alternatív hirdetések lehetővé teszik, hogy akkor is kihasználja hirdetési helyeit, ha
a Google nem tud célzott hirdetéseket adni oldalára. Ha megad egy képet, vagy
hirdetési szervert, biztos lehet benne, hogy hirdetési helyei mindig kihasználtak
lesznek, vagy a célzott AdSense hirdetések, vagy az Ön által választott tartalom által.
Az Alternatív hirdetések, ha beállítja őket, akkor jelennek meg, ha nincs oldalához
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rendelhető célzott hirdetés. Ebben az esetben a hirdetési helyet nem jelöli a "Google
hirdetések" felirat. Továbbiak...

Geotargetálás (földrajzi célzás)
Az AdWords hirdetők kiválaszhatják, hogy hirdetésüket csak bizonyos területre és
nyelvre mutassuk. Az AdWords hirdetések megjelenése az AdSense oldalakon így függ
a hirdetők geotargetálásától és a felhasználók beállításaitól.

Google Hirdetési Hálózat
A Google AdWords hirdetések mind a Google-on, mind a Google hirdetési hálózatán
megjelennek. A hálózatba tartoznak a következő lapok és termékek:
Kereső oldalak: America Online, CompuServe, Netscape, AT& T Worldnet, EarthLink,
Sympatico, és mások.
Tartalmi oldalak: New York Post Online Edition, Mac Publishing (beleértve a
Macworld.com, JavaWorld, LinuxWorld), HowStuffWorks, és mások.

Hirdetési rang/Pozíció
Egy hirdetés pozíciója a weboldalon a maximum kattintás-alapú-árazás (ár) és az
átkattintási arány (teljesítmény) kombinációjától függ.

Adware
Olyan szoftver, mely a felhasználók tudta nélkül gyűjt róluk információt Internet
kapcsolatukon keresztül. Ezt az információt általában pop-up-okon, vagy más hirdetési
módszereken keresztüli hirdetések megjelenítésére használják. Az Adware-t használó
oldalak nem használhatnak AdSense hirdetési kódot.

Megjelenített URL
Ez az URL jelenik meg a hirdetéseken, hogy azonosítsa a hirdető honlapját a
felhasználók számára.

90/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

E-mailben küldhető jelentések
Az e-mailben küldhető jelentés olyan mentett jelentéssablon, amelyet saját fiókjának
Jelentéskezelő oldaláról ütemezve küldhet el tetszőleges e-mail címre.

Jelentéssablonok
A jelentéssablonok gyorsan elérhető, tetszőleges beállításokkal és névvel mentett
részletes jelentések. Az egyetlen kattintással elérhető mentett jelentéssablonok az
Áttekintés oldalon jelennek meg. A jelentéssablonokat bármely e-mail címre
továbbíthatja.

Cybersquatting
Az ilyen oldalakon nem futhat az AdSense hirdetési kód. A cybersquatting egy
másvalaki védjegyét képző domain név rosszhiszemű használatát és az ennek alapján
termelt profitot jelenti. A typosquatting a cybersquatting egy fajtája, mely azon alapul,
hogy bizonyos számú felhasználó félre fogja gépelni az URL-ek nevét.

Hirdetési egység
Egy AdSense hirdetési kód eredményeként megjelenő hirdetések csoportja.

Módosítások
A bevételei számos okból tartalmazhatnak tartozásokat és jóváírásokat, amelyek teljes
listája megtalálható a Fizetési előzmények oldalon. A lehetséges módosítások:
AdSense kereséshez díjak: ahogy a Google AdSense Felhasználói feltételeiben
olvasható, az AdSense kereséshez bevételeit bizonyos díjak csökkenthetik. Ez csak a
megjelenítők kis részére vonatkozik - további információhoz az AdSense
ügyfélszolgálati oldalainak a böngészése révén juthat.
Csekkekkel kapcsolatos költségek: a csekkek különleges kézbesítésével vagy a
kifizetések leállítására vonatkozó kérésekkel kapcsolatos költségek
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Érvénytelen kattintások: a megjelenítők az érvénytelenként azonosított
kattintásokért nem kapnak fizetséget. Ha a jelentéseiben jelenleg szereplő
kattintásokról kiderül, hogy érvénytelenek, akkor módosítjuk a bevételeket, a
hirdetőknek pedig visszafizetjük az érvénytelen kattintások árát.
Egyéb: ide tartoznak a más kategóriákba nem sorolható tartozások és jóváírások. Ha
"egyéb" típusú módosítás történik a fiókjában, meg fogjuk keresni e-mailben. Ha
kérdése van bármely, a fiókjában megjelenő módosítással kapcsolatban, kérjük,
forduljon hozzánk.

API
Az API, azaz alkalmazásprogramozási felület a számítógépes alkalmazások vagy
rendszer által használt, harmadik fél funkcióinak vagy programjainak elérésére szolgáló
felület. Konkrétan, az AdSense API egy ingyenes béta szolgáltatás, melynek
segítségével a webhelyfejlesztők webhelykínálatukba integrálhatják az AdSense-t.
Az AdSense API szolgáltatáshoz jelenleg csak angol nyelvű támogatást nyújtunk.
További információt a következő címen találhat:
http://code.google.com/apis/adsense/.

Oldalmegjelenés
Oldalmegjelenést számolunk minden alkalommal, amikor egy hirdetési egység
megjelenik a tartalomszolgáltató lapján. Az oldal megjelenéseket akkor használjuk,
amikor a tartalomszolgáltatók jelentéseit készítjük, hirdetések megjelenései helyett.

Kontextusba ágyazott reklám (Kontextusba ágyazott AdWords, Kontextuális
AdWords)
A Google díjnyertes keresési technológiáját használva hálózatunk tartalmi oldalaihoz és
egyéb termékeihez szorosan kapcsolódó hirdetéseket tudunk megjeleníteni (beleértve
az AdSense honlapokat is.) Technológiánk a keresési indexünkben lévő több milliárd
oldal megértésén alapul, és a web oldalak átvizsgálásán, hogy kitaláljuk, melyik
kulcsszó fogja a felhasználót az oldalra vezetni. Ezután, hozzárendeljük a hirdetéseket
az oldalakhoz a kulcsszavak alapján.
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URL szűrő lista
Ezt a listát az AdSense megjelenítők készíthetik, és számlájukban tárolják, hogy
bizonyos URL-ek hirdetéseit gátolják lapjaikon. Miután a megjelenítő hozzáad egy URLt a listájához, arról a weblapról jövő hirdetés nem fog futni lapján. Továbbiak...

Hirdetések formátuma
A hirdetések megjelenésének módja a tartalomszolgáltató oldalán. Eldöntheti, milyen
formátum illik legjobban oldalához. Például a szalaghirdetés formátum 2 vízszintes
hirdetést jelenít meg az oldalon, míg a felhőkarcoló 4 hirdetést függőlegesen.

Szerkesztési irányelvek
AdWords hirdetések futtatásához a Google keresési, és tartalmi lapjain, vagy termékein
növekvő hálózatunkban, minden AdWords hirdetőnek követnie kell ezeket az
irányelveket. Továbbiak...

Tartalomszolgáltató
Az AdSense program résztvevője, akinek weblapjának egy vagy több oldalán hirdetési
kód fut.

Számla létrehozása
AdSense számlája abban a pillanatban elkészül, amikor jelentkezését elfogadjuk.
Ezután be tud lépni számlájába, és aktiválhatja azt.

Kattintások
Az AdSense tartalomszolgáltatói jelentésekben, a "kattintás" a felhasználók kattintását
jelenti, a tartalomszolgáltató oldalán lévő bármelyik hirdetésre. A Kattintás oszlopban
lehetnek azok a kattintások is, melyeket érvénytelennek találtunk, és így nem
generálnak bevételt. A Közhasznú Hirdetések kattintásait nem tartalmazzák a
tartalomszolgáltatók jelentései.
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Megoszlási beállítás
A megoszlási beállításban választhatja ki egy AdWords hirdető, hogy hirdetéseit a
Google hálózat kereső, és/vagy tartalmi honlapjain, vagy egyéb termékein kívánja
megjeleníteni. Nem minden Google hirdetés jelenik meg a z AdSense weboldalakon.

Kliens oldali szoftver
Bármilyen olyan, a felhasználó gépére installált szoftver, amely lehetővé teszi az
Internet használatát, pl. böngészők, e-mail kliensek, és Internetes üzenő programok.
Ezek általában tartalmaznak rejtett letöltéseket, vagy más akadályozzák a többi
alkalmazást.
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Fiókom
A kód elhelyezése több webhelyen
Feliratkozhatok egyszerre több AdSense számlára?
A megjelenítők jelenleg egy AdSense számlával rendelkezhetnek. Azonban a csatornák
segítségével Önnek lehetősége nyílik arra, hogy nyomonkövesse különböző oldalainak,
illetve domain-jeinek a teljesítményét, illetve bevételeit.

Hogyan érhetem el, hogy webhelyem bekerüljön a Google keresési
eredményei közé?
Az AdSense sikeres használatának kulcsa a hírnévszerzés, illetve a minőségi forgalom
kialakítása. Amennyiben webhelyének forgalmát optimalizálni szeretné, úgy kiemelten
figyelmébe ajánljuk a Webmester szabályzatot, melyek között oldalai tartalmának,
illetve szerkezetének fejlesztéshez adott tanácsokat talál. Különösen fontos URL-jeinek
a Google Sitemaps oldalról elérhető eszközökkel elvégzett vizsgálata, ezzel ugyanis
segítheti az Internet felhasználóit weboldalainak felfedezésében, illetve nagyobb
nyilvánosságot biztosíthat azok számára.

Bejelentkezési problémák
Hogyan változtathatom meg az e-mail címemet vagy a bejelentkezési
adataimat?
Ha az AdSense rendszerbe Google fiók használatával jelentkezik be, e-mail címét a
Google Fiók oldalon módosíthatja. Ha a bejelentkezéshez nem Google fiókot használ,
ügyfélszolgálati munkatársainknak kézzel kell módosítaniuk az e-mail címét.
Ha meg szeretné állapítani, hogy Google fiókot használ-e az AdSense rendszerbe való
bejelentkezéshez, hajtsa végre a következő lépéseket:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába a www.google.com/adsense címen.
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Válassza ki a Fiókom lapot.
Az oldal tetején, a bejelentkezési adatokat tartalmazó részben megjelenhet egy
szerkesztés a Google Fiók webhelyen link.
- Ha ezt a linket látja, Google fiókot használ. Kattintson a linkre, és módosítsa
bejelentkezési adatait a Google Fiók webhelyen. Megjegyzendő, hogy ha Google fiókja
egy Gmail-cím, az ilyen fiókot jelenleg nem tudja módosítani.
- Ha nem látja ezt a linket, nem használ Google fiókot. Töltse ki a bejelentkezés
módosítását kérő űrlapot, ez alapján elvégezzük a kért módosítást.
Ha jelenleg nem tud hozzáférni a fiókjához tartozó e-mail címhez, további adatokra is
szükségünk lehet a kérés teljesítéséhez.

Hogyan változtathatok jelszót?
Lépjen be fiókjába az alábbi címen: https://www.google.com/adsense
Kattintson a Számlainformáció cimkére
Kattintson a Belépési adatokra
Kattintson a Belépési adatok megadására
Adja meg régi, és új jelszavait a megfelelő mezőkben
Kattintson a Változások mentésére

Elfelejtettem a jelszavamat
Ha nem tud bejelentkezni a fiókjába, törölje böngészőjének gyorsítótárát,
engedélyezze a JavaScript és a cookie-k használatát, majd jelentkezzen be még
egyszer a következő címről: https://www.google.com/adsense.
Ha továbbra sem tudja elérni AdSense fiókját, vagy elfelejtette a jelszavát, keresse fel
a Google Fiók webhelyet, ahol kérheti jelszava újbóli elküldését. Ha ezen az oldalon azt
a tájékoztatást kapja, hogy a megadott e-mail címhez nem tartozik fiók a rendszerben,
akkor a jelszó újbóli beállításához használja online űrlapunkat.
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Miért léptet ki a saját fiókom?
Az AdSense fiókok oldalai SSL titkosítást, és cookie-kat használnak a jobb biztonság és
használhatóság érdekében. Ha böngészője nem engedélyezi a cookie-kat oldaláról,
vagy ha a JavaScript-ek le vannak tiltva, gondot fog okozni oldalainak megnézése, és
minden alkalommal újra be kell lépjen fiókjába, a új oldalt szeretne megnézni AdSense
fiókjában. Ezen felül, ha az SSL nem engedélyezett böngészőjében, JavaScript hibákat
fog látni a beállítási oldalain, és ezért nem fog sikerülni az AdSense kódjának
megszerzése, valamint a saját színpaletták készítése és mentése.
Ha automatikus script beállításokkal, vagy proxi szerveren keresztül csatlakozik az
Internethez, a böngészője beállításait felülírhatják, hogy ne engedélyezze a cookie-kat,
függetlenül a helyi beállításaitól.
Kérem, endedélyezze az SSL 2.0-t, és a cookie-kat, valamint győződjön meg arról,
hogy az automatikus script és proxi beállítások, melyeket használ, nem tiltják a cookiekat vagy a JavaScript-eket. Azt javasoljuk, törölje a böngészője cache-ét, és töröljön
mindn cookie-t, mielőtt megpróbálja újra elmenteni színpalettáit.

Fiókadatok frissítése I.
Hogyan változtathatok fizetési címet?
Lépjen be fiókjába az alábbi címen: https://www.google.com/adsense
Kattintson a Számlainformáció cimkére
Kattintson a Címadatokra
Kattintson a Címek szerkesztésére
Szerkessze adatait
Kattintson a Változások mentésére
Ha frissíteni szeretné számlázási nevét, vagy tartózkodási országát, kérjük, lépjen
velünk kapcsolatba, az adsense-hu@google.com címen.
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Hogyan módosíthatom a kedvezményezett adatait?
Fiókjának védelme érdekében a kedvezményezett neve nem módosítható.
Programszabályzatunk sem engedélyezi a fiókok átadását. Ha valamilyen okból mégis
módosítania kell a kedvezményezett nevét, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Hol találhatom meg a megjelenítői azonosítómat?
Egyedi AdSense megjelenítői azonosítójának megkereséséhez jelentkezzen be AdSense
fiókjába a http://www.google.com/adsense címen. A Fiókom lapon görgessen le a
Tulajdonságinformációk részig. Itt megtalálhatja az AdSense egyes termékeihez és
szolgáltatásaihoz tartozó megjelenítői azonosítóját.
Vagy az AdSense kódjában is megtalálhatja a megjelenítői azonosítóját. Keresse meg
az AdSense kódot a webhelye HTML forráskódjában, és az alábbihoz hasonló sorban
megtalálhatja a megjelenítői azonosítót:
google_ad_client="ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";

Hogyan frissíthetem a Blogger webhelyemhez társított AdSensefiókot?
Ha blogjában engedélyezettek az elrendezések, társíthat AdSense hirdetési egységet
másik AdSense-fiókhoz. Ehhez egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be Blogger-fiókjába a http://www.blogger.com címen.
Lépjen blogjának Elrendezéssablon oldalára.
Kattintson az AdSense modulra.
Kattintson a lent található Váltás másik megjelenítőazonosítóra linkre.
Írja be AdSense bejelentkezési adatait (az AdSense rendszerébe történő
bejelentkezéskor használt e-mail címet).
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Ezt követően frissítjük Google-hirdetéseit, hogy azok az Ön által kiválasztott AdSensefiókhoz legyenek társítva.
Érdemes elolvasni az AdSense szolgáltatás Blogger-fiókon való alkalmazásának
általános leírása című dokumentumot is.

Hogyan változtathatom meg az országot a fiókomban?
Szívesen segítünk Önnek az ország módosításában.
A művelet elindításához küldjön nekünk egy e-mailt, és az alábbi kérdések
mindegyikére adjon választ. Ezzel biztosíthatja AdSense fiókja titkosságát és
biztonságát.
Kapott-e már AdSense-kifizetést? Ha igen, milyen összegű volt legutóbbi kifizetés?
Melyik napon kapott először oldalletöltést?
Hány oldalletöltést kapott az első napon?
Mi az új e-mail címe?
A fenti információk közül néhányat megtalál, ha bejelentkezik fiókjába, és ellenőrzi
részletes jelentéseit. Válaszában jelölje meg az új címet pontosan abban a formában,
ahogyan azt a jövőben látni szeretné. Miután elküldte a válaszokat, és módosítottuk a
címét, újból meg kell adnia adózási információit és a kifizetési módot.
Ne feledje, hogy a kifizetések feldolgozását minden hónap 16. napján kezdjük. Ha erre
a hónapra van beütemezett kifizetése, és a hónap 16. napja után módosítja a címét, a
kifizetést a régi címre vagy bankszámlára küldjük. Ha tehát erre a hónapra volt
beütemezett kifizetése, és a módosítás miatt nem kapta meg azt, értesítsen minket.
Miután megkaptuk értesítését, megfelelően módosítjuk fiókjának adatait.

A rendszer korlátozásai és a jogi szabályozás értelmében Korea esetében nem
módosíthatjuk a kifizetési címeket. A kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.
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Hogyan változtathatom meg a megjelenítési nyelvemet?
AdSense megjelenési nyelvének megváltoztatásához:
Lépjen be fiókjába az alábbi linken: https://www.google.com/adsense
Kattintson az Információk szerkesztésére
Kattintson az Belépési információkra
Kattintson az Információk szerkesztésére és válassza ki a kívánt nyelvet a Megjelenítési
nyelv legördülő listáról.
Kattintson a Változások mentésé-re
Ez felülírja a megjelenítési nyelvet fiókja oldalaihoz, ugyanúgy, mint az online
lehetőségekhez, úgymint a FAQ, és a programszabályzat.

Fiókadatok frissítése II.
Mi a Google Fiók?
A Google Fiók egy központi bejelentkezési fiók, amely egyetlen e-mail címből és egy
jelszóból áll.
Bár a Google Fiók hasonlít az AdSense bejelentkezési adatokhoz, a Google Fiók
használata esetén egyszerűen átválthat azon Google szolgáltatások (például Google
Groups, Gmail, Google termékkereső) között, amelyek ugyanezt a fiókot használják a
bejelentkezéshez. Ha tehát egyszer bejelentkezett, nem kell ismét be-, illetve
kijelentkeznie a különféle szolgáltatások eléréséhez.
További információkat a Google Fiók Súgó oldalain találhat.
Az AdSense bejelentkezéshez egy jelenlegi Google Fiókomat használom. Jó megoldás
ez?
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Általában az a legjobb, ha egy aktuális Google Fiókot használ, mivel így egy helyről
kezelheti az összes Google szolgáltatást. Ne feledje ugyanakkor, hogy technikai
korlátok miatt nem használhat olyan Google Fiókot, amely már kapcsolódik egy
AdWords, AdSense vagy Books fiókhoz.
Azt követően, hogy aktuális Google Fiókjára frissítette AdSense bejelentkezési adatait,
csupán egyszer kell bejelentkeznie a Google-ba - nem kell tehát többféle bejelentkezési
adatot megjegyeznie, sem ismételten be-, illetve kijelentkeznie a különféle
szolgáltatások eléréséhez.
Ha ugyanazt az e-mail címet és jelszót használja az AdSense-hez, mint más Google
szolgáltatásokhoz, azok a felhasználók, akik ismerik bejelentkezési adatait, az összes
kapcsolódó szolgáltatáshoz hozzáférhetnek.
Az AdSense bejelentkezési adatok frissítésével kapcsolatban részletes útmutatás
található a tippeket tartalmazó GYIK-ben.

Hogyan tudhatom meg, hogy van-e Google Fiókom?
A Google Fiók tulajdonképpen egy e-mail cím és egy jelszó, amelyekkel elérhet több
Google szolgáltatást, többek között a Gmail, a Google Csoportok, a Google Alerts, a
Google termékkereső bevásárlólista, a Személyre szabott keresés, az Egyéni főoldalok
és a Google Answers szolgáltatást. Ha jelenleg használja e szolgáltatások valamelyikét,
valószínűleg már van Google Fiókja.
A legbiztosabban úgy győződhet meg arról, hogy van-e Google Fiókja, ha ellátogat a
Google Fiók oldalra. Írjon be egy olyan e-mail címet és jelszót a bejelentkezési
mezőbe, amelyet gyakran használ. A másik lehetőség, hogy rákattint az Elfelejtette a
jelszavát? linkre, és mi elküldjük a jelszót a beírt e-mail címre. Ha nem ismerjük fel
egyik beírt e-mail címet sem, Önnek nincs Google Fiókja.
Ha nincs Google Fiókja, vagy még mindig bizonytalan, ne aggódjon, AdSense
bejelentkezési adatainak kiválasztásakor létrehozhat új Google Fiókot.
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Szükségem van Gmail fiókra AdSense bejelentkezési adataim
frissítéséhez?
Nem. Az AdSense bejelentkezéshez tetszőleges e-mail cím és jelszó kombinációja
használható (bizonyos technikai korlátozások mellett). Ha azonban van Gmail fiókja,
használhatja a Gmail e-mail címet és jelszót az AdSense bejelentkezéshez.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem választhat olyan Google Fiókot, amelyet az AdSense, az
AdWords vagy a Book Search szolgáltatáshoz használ, sem olyan e-mail címet, amelyet
korábban használt ezekhez a szolgáltatásokhoz.
Segítségre van szüksége AdSense bejelentkezési adatainak kiválasztásával
kapcsolatban? Látogasson el a tippeket tartalmazó GYIK oldalunkra.

Segítségre van szükségem AdSense bejelentkezési adataim
frissítésével kapcsolatban. Tudnának tanácsokat adni ehhez?
Természetesen. Úgy gondoljuk, hogy a Google Fiók nagyszerű eszköz, ugyanakkor
tisztában vagyunk azzal, hogy nem könnyű eldönteni az AdSense bejelentkezési adatok
frissítésének legjobb módját. Az alább felsorolt bevált módszerek és lépések segítséget
nyújthatnak az AdSense bejelentkezési e-mail cím és jelszó Google Fiókra történő
frissítésében. Válassza az Önhöz legközelebb álló esetet.
A Google Fiók GYIK oldalra ellátogatva megtudhatja, hogy van-e már Google Fiókja.

I. Ön a saját AdSense fiókját kezeli, és nincs Google Fiókja
Ha Ön saját maga kezeli AdSense fiókját, használhatja a jelenleg az AdSense-hez
tartozó e-mail címet az új Google Fiókhoz is. Javasoljuk ugyanakkor, hogy a biztonság
kedvéért másik jelszót válasszon, mint amelyet jelenleg használ.
Felhívjuk figyelmét arra is, hogy nem választhat olyan Google Fiókot, amelyet az
AdSense, az AdWords vagy a Book Search szolgáltatáshoz használ, sem olyan e-mail
címet, amelyet korábban használt ezekhez a szolgáltatásokhoz.
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Az alábbi lépések követésével frissítse a bejelentkezési adatokat:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába. Ha nem kerül automatikusan a frissítési
varázslóhoz, látogasson el a http://www.google.com/adsense/migrate-login címre.
Az első lépésben válassza az ,,Igen" lehetőséget. Kattintson a ,,Tovább" gombra.
Válassza a ,,Van már Google Fiókja?" kérdésre a ,,Nem, nem vagyok benne biztos"
választ, majd kattintson a ,,Tovább" gombra.
Írja be a jelenleg az AdSense-hez használt e-mail címet (vagy egy másik e-mail címet,
amelyet használni kíván) az ,,E-mail:" mezőbe. Adjon meg a jelenleg használttól eltérő
jelszót a megfelelő mezőkben. Írja be a biztonsági jelszót, majd olvassa el és fogadja
el a felhasználási feltételeket.
Nézze át a bejelentkezési adatokat, és kattintson a ,,Bejelentkezés frissítése" linkre.
A bejelentkezési adatok frissítését követően nézze meg, kapott-e tőlünk e-mailt,
amellyel visszaigazolható, hogy helyes a Google Fiók e-mail címe.

II. Ön a saját AdSense fiókját kezeli, és már van Google Fiókja
Ha Ön saját maga kezeli AdSense fiókját, és már van Google Fiókhoz tartozó e-mail
címe és jelszava, azt javasoljuk, hogy ugyanezeket a fiókadatokat használja új
AdSense bejelentkezési adataiként. Így egyszerűen átválthat a Google szolgáltatások
között anélkül, hogy minden alkalommal be-, illetve ki kellene jelentkeznie.
Új Google Fiókot is létrehozhat, és ezt is használhatja új AdSense bejelentkezési
adatokként, függetlenül attól, hogy már van Google Fiókja. Ehhez kövesse az I.
részben leírt lépéseket. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy egyszerre csak egy
Google Fiókba lehet bejelentkezve.
Ha AdSense bejelentkezését meglévő Google Fiókra szeretné frissíteni, kövesse az
alábbi lépéseket:
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Jelentkezzen be AdSense fiókjába. Ha nem kerül automatikusan a frissítési
varázslóhoz, látogasson el a http://www.google.com/adsense/migrate-login címre.
Az első lépésben válassza az ,,Igen" lehetőséget. Kattintson a ,,Tovább" gombra.
A következő kérdésre válassza az ,,Igen, van Google Fiókom" lehetőséget. Kattintson a
,,Tovább" gombra.
Kattintson az ,,Igen, cserélje AdSense bejelentkezési adataimat meglévő Google
Fiókomra" lehetőségre.
Írja be a megfelelő mezőkbe a használni kívánt jelenlegi Google Fiókja e-mail címét és
jelszavát. Kattintson a ,,Tovább" gombra.
Nézze át a bejelentkezési adatokat, és kattintson a ,,Bejelentkezés frissítése" linkre.
A bejelentkezési adatok frissítését követően nézze meg, kapott-e tőlünk e-mailt,
mellyel visszaigazolható, hogy helyes a Google Fiók e-mail címe.

III. Ön másokkal közösen használ egy AdSense fiókot vagy Ügyfélközpontot
Ha többen használják az AdSense bejelentkezési e-mail címet és jelszót, mindegyik
felhasználó létrehozhatja egy saját e-mail cím és egy jelszó kombinációját, amellyel be
tud jelentkezni az AdSense-be. A bejelentkezési adatok frissítése során olyan Google
Fiókot válasszon, illetve olyan e-mail cím és jelszó kombinációját válassza, amely eltér
a jelenleg használt adatoktól, és amelyet csak Ön ismer.
Az alábbi lépések követésével frissítse a bejelentkezési adatokat:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába. Ha nem kerül automatikusan a frissítési
varázslóhoz, látogasson el a http://www.google.com/adsense/migrate-login címre.
Az első lépésben válassza a ,,Nem, nem vagyok benne biztos" lehetőséget. Kattintson
a ,,Tovább" gombra.
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Olvassa el a közös használattal kapcsolatos tájékoztatást, majd kattintson a ,,Tovább"
gombra.
Ha nincs Google Fiókja, vagy nem szeretné meglévő Google fiókját használni az
AdSense bejelentkezéshez, kövesse az I. részben leírt 3-5. lépést. Ne feledje, hogy a
korábban használttól eltérő e-mail címet és jelszót célszerű választani.
Ha meglévő Google Fiókját szeretné használni az AdSense bejelentkezéshez, kövesse a
II. részben leírt 3-6. lépést.
Ha van Google Fiókja, és teljesen el szeretné választani a személyes szolgáltatásokat
az üzleti szolgáltatásoktól, hozzon létre új Google Fiókot az AdSense-be történő
bejelentkezéshez. További tájékoztatást talál a több Google Fiók fenntartásával
kapcsolatos GYIK-ben. A közös használatról a közös használattal kapcsolatos GYIK-ben
talál további információkat.

Miért ne osszam meg másokkal Google Fiókom adatait?
Mindenki, aki ismeri Google Fiókja bejelentkezési adatait, hozzáférhet a hozzá
kapcsolódó összes szolgáltatáshoz. Ha például ugyanazzal a Google Fiókkal jelentkezik
be a Google Groups és az AdSense szolgáltatásba, azok a felhasználók, akik ismerik
Google Fiókja bejelentkezési adatait, meg tudják nézni az Önnel kapcsolatos
információkat mindkét szolgáltatásban. A legjobban úgy tudja ezt elkerülni, ha nem
osztja meg másokkal Google Fiókja adatait.
A bejelentkezési adatok frissítésével kapcsolatban lépésekre bontott utasításokat talál a
tippeket tartalmazó GYIK-ben.

Hogyan jelentkezhetek be az AdSense-be a bejelentkezés átváltása
után?
A google.com/adsense címen jelentkezhet be az AdSense-be a bejelentkezés
frissítésekor létrehozott Google Fiókkal. A különbség az, hogy most már egyszerűen
átválthat azon Google szolgáltatások között, amelyekhez ugyanaz a Google Fiók
tartozik. Ha egyszer bejelentkezett, nem kell ismét be-, illetve kijelentkeznie a
különféle szolgáltatások eléréséhez.
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Használhatom ugyanazt az e-mail címet és jelszót, mint amit az
AdSense szolgáltatásra való regisztráláskor adtam meg?
Általában van erre lehetőség. Azonban, ha szeretné megtartani ugyanazt az e-mail
címet, akkor javasoljuk, hogy változtassa meg a jelszavát -- különösen akkor, ha
jelenleg <a href="answer.py?answer=XXXXX">másokkal közösen használja</a> a
hozzáférést. Ezzel megőrizheti személyes adatainak bizalmasságát.<br><br>
A bejelentkezési adatok módosításához a <a
href="answer.py?answer=XXXXX">Gyakran Ismételt Kérdések</a> között talál
részletes útmutatást.

Több Google fiókom is lehet?
Igen, de a Google Fiók egyik előnye éppen az, hogy lehetővé teszi több bejelentkezési
azonosító összevonását. Több Google fiók fenntartását csak akkor javasoljuk, ha már
átadta valakinek az e-mail címét és a jelszavát, illetve el szeretné különíteni a
személyes és a szakmai tevékenységét. Ha több Google fiókja is van, akkor egyszerre
csak egyikbe jelentkezhet be.

Mi történik, miután módosítottam a bejelentkezési adataimat?
Elsőként küldünk egy visszaigazoló e-mailt az Ön által megadott e-mail címre. Az új
adatok visszaigazolásához, kérjük, tekintse meg e-mail fiókját.
Ezt követően be fog tudni jelentkezni az AdSense-be a www.google.com/adsense
címen a bejelentkezés frissítésekor megadott e-mail cím és jelszó segítségével. A
fiókhoz kapcsolódó adatok - például a csatornák és a fizetési adatok - változatlanok
maradnak.
Ha egy jelenleg használt Google Fiókra cserélte AdSense bejelentkezési adatait,
egyszerűen átválthat a Google szolgáltatások között anélkül, hogy minden alkalommal
be-, illetve ki kellene jelentkeznie.
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Miért kér a Google arra, hogy frissítsem AdSense bejelentkezésemet?
Mit kell tennem?
Át szeretnénk állítani az AdSense bejelentkezési rendszerét Google Fiókok használatára
- így csupán egyetlen bejelentkezési adatkombinációt kell használnia, ezáltal a
bejelentkezés egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. A Google Fiók használata esetén
egyetlen e-mail címmel és jelszóval hozzá lehet férni több Google szolgáltatáshoz
(például az AdSense, a Google termékkereső, a Google Csoportok stb.
szolgáltatáshoz).
Bejelentkezési adatait fiókjából frissítheti.
A bejelentkezési adatok frissítése során célszerű ügyelnie az alábbiakra:
Olyan Google Fiókot használjon, vagy olyan e-mail cím és jelszó kombinációját
használja, amely eltér a jelenleg használt adatoktól, és amelyet csak Ön ismer.
Kizárólag a bejelentkezési adatok változnak. Minden fiókadat - például a szűrők és a
befizetések részletei - változatlanok maradnak.
Ha már van Google Fiókja, használhatja azt az új AdSense bejelentkezéshez, feltéve,
hogy ez a fiók nem kapcsolódik AdWords, AdSense vagy Books fiókhoz. A
bejelentkezési adatok frissítéséhez ugyanakkor nincs szükség arra, hogy legyen Google
Fiókja. Ha használja a Gmail, a Google Csoportok, a Google Alerts, a Google
termékkereső bevásárlólista, a Személyre szabott keresés, az Egyéni főoldal vagy a
Google Answers szolgáltatást, valószínűleg már van Google Fiókja. További információ
Több Google Fiókja is lehet. Ily módon szétválaszthatók a személyes szolgáltatások az
üzleti szolgáltatásoktól. További tudnivalók ennek mikéntjéről
Javasoljuk, hogy adatainak védelme érdekében ne ossza meg másokkal Google Fiókja
bejelentkezési adatait. További tudnivalók ennek okairól
Miután megadta új Google Fiókját, továbbra is a www.google.com/adsense címen
jelentkezhet be az AdSense-be. Ezenfelül ha olyan Google Fiókot választ, amelyet más
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Google szolgáltatásokhoz is használ, egyszerűen átválthat a fiókok között anélkül, hogy
minden alkalommal be-, illetve ki kellene jelentkeznie.

Hogyan lehet új Google Fiókot létrehozni az AdSense
bejelentkezéshez?
Az AdSense-re való feliratkozáshoz szüksége lesz egy Google Fiókra, amelyet az
AdSense bejelentkezéshez használ. A Hogyan tudhatom meg, hogy van-e már Google
Fiókom címre ellátogatva megtudhatja, hogy van-e már Google Fiókja.
Ha még nincs Google Fiókja, egyszerűen létrehozhat egyet - csupán követnie kell az
alábbi lépéseket:
Adjon meg egy olyan e-mail címet az ,,E-mail" mezőben, amelyet használ. Az e-mail
címnek nem kell Gmail címnek lennie. Olyan e-mail cím és jelszó kombinációját
célszerű megadni azonban, amelyet mások nem ismernek.
Írjon be egy legalább hat karakterből álló jelszót.
Írja be a biztonsági jelszót.
A ,,Tovább" gombra kattintva fogadja el a felhasználási feltételeket, és fejezze be a
bejelentkezési adatok létrehozását.
További tájékoztatást kaphat a Google Fiókról a Google Fiók Ügyfélszolgálati
Központjában.
Hogyan fogom tudni megváltoztatni később a Google Fiókomhoz tartozó e-mail címet
és jelszót?
A Google Fiókhoz tartozó e-mail cím és jelszó a Google Fiók oldalon módosítható, a
következő címen: www.google.com/accounts/?hl=hu.

Hogyan választhatom szét személyes és üzleti fiókjaimat?
Vannak dolgok, amelyek nem illenek össze - például a főnöke az Ön egyik barátja
esküvőjével, vagy barátja az Ön vállalata által szervezett ebéddel. Ugyanez az elv
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alkalmazható a Google szolgáltatásokra is. Ha azt szeretné, hogy üzleti tevékenysége
az üzlet keretein belül maradjon, magánélete pedig magánügy, hozzon létre több
Google Fiókot az alábbi gondolatmenet szerint:
Mely Google szolgáltatásokat szeretné használni üzleti célokra? Használjon egy Google
Fiókot ezekhez a szolgáltatásokhoz, például az AdSense és a Google termékkereső
szolgáltatáshoz.
Mely Google szolgáltatásokat szeretné használni személyes célokra? Használjon másik
Google Fiókot ezekhez a szolgáltatásokhoz, például a Gmail, a Google Groups és az
Egyéni kezdőlap szolgáltatáshoz.

Hogyan hozhatnak létre saját bejelentkezést azok, akikkel közösen
használom AdSense fiókomat?
Mindegyik felhasználó saját Google Fiók létrehozásával vagy kiválasztásával frissítheti
AdSense bejelentkezését. Más szóval minden felhasználónak egyedi bejelentkezési email címe és jelszava lesz ugyanahhoz az AdSense fiókhoz.
A bejelentkezési adatok frissítése során olyan Google Fiókot válasszon, illetve olyan email cím és jelszó kombinációját válassza, amely eltér a jelenleg használt adatoktól, és
amelyet csak Ön ismer.
A bejelentkezési adatok frissítésével kapcsolatos tippeket és lépésekre bontott
utasításokat talál a tippeket tartalmazó GYIK oldalunkon.

A meglévő AdSense bejelentkezési adataimmal hozhatok létre új
Google Fiókot?
Igen. Ha a meglévő AdSense bejelentkezési adataival hoz létre új Google Fiókot, akkor
egyetlen e-mail és jelszó megadásával több Google szolgáltatást (AdSense, Froogle,
Google Csoportok stb.) is elérhet. A bejelentkezési adatainak módosításához kövesse
az alábbi lépéseket:
•

Jelentkezzen be az AdSense fiókjába https://www.google.com/adsense.
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Ha nem jelenik meg automatikusan a frissítési varázsló, akkor kattintson az oldal
tetején látható "Hozza létre új AdSense bejelentkezési adatait" linkre.

•

Az első lépésben adjon "Igen" választ. Ezt követően kattintson a "Folytatás"
gombra.

•

A "Van már Google Fiókja?" kérdésre adja a "Nincs, nem vagyok benne biztos"
választ. Kattintson a "Folytatás" gombra.

•

Írja be az "E-mail" mezőbe az AdSense fiókjához tartozó e-mail címet (vagy azt
az e-mail címet, amelyet használni szeretne). Ez után a megfelelő mezőkbe írjon
be egy olyan jelszót, amely eltér a pillanatnyilag használttól. Adja meg a
biztonsági szót, majd olvassa el és fogadja el a felhasználói feltételeket.

•

Tekintse át a bejelentkezési adatokat, majd kattintson "Bejelentkezési adataim
frissítése" elemre.

Miután módosította a bejelentkezési adatait, nézze meg e-mailjeit, és ellenőrizze, hogy
a Google fiókban helyesen van-e megadva az e-mail címe.

Adatvédelem és biztonság
Hogyan kezeli a Google a személyes adataimat?
Először, megbizonyosodunk arról, hogy biztonságosan gyűjtöttük és tároltuk ezeket,
ahogy a Google Adatvédelmi szabályzatában. Személyes adatait csak számlája
működtetéséhez, és az Önnel való kommunikációban használjuk. Kérem, vegye
figyelembe, hogy a Google megoszthatja személyes információit kívülálló féllel, abban
az esetben, ha ez szükséges, és elengedhetetlen az AdSense programban való
részvétel szempontjából, ahogy az a Felhasználói feltételekben olvasható.

Mennyire vannak biztonságban számlám adatai?
Megértjük, hogy egy online tranzakció nagyfokú bizalmat igényel. Ezt a bizalmat
nagyon nagyra értékeljük, és elsődleges fontosságúnak tartjuk, és elsődleges célunk,
hogy az Ön által adott információkat biztonságosan és bizalmasan kezeljük. A Google
vállalati-standard SSL-t (biztonságos beviteli forma) használ, hogy védjen minden
velünk folyatott interakciót. Ez megvédi adószámát, és egyéb személyes információit.
Kérem, olvassa el a Google Adatvédelmi szabályzatát
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Gyűjt a Google adatokat az oldalamról?
Biztonságosan gyűjtjük és tároljuk azokat az információkat, melyeket a Google
AdSense online fiókján keresztül ad számunkra. Ezen felül időszakonként átvizsgáljuk
oldalát, hogy oldalaira a legjobban kapcsolódó anyagokat juttathassuk el.

Lemondás
Hogyan szüntethetem meg a fiókomat?
Az AdSense kódnak és a keresési kódnak a webhelyéről való eltávolításával
átmenetileg felfüggesztheti részvételét az AdSense rendszerben. A fiók továbbra is
elérhető lesz, így bármikor újból élhet az AdSense szolgáltatásaival.
Ha inkább véglegesen szeretné megszüntetni a fiókját, kérjük, távolítsa el az összes
AdSense kódot az oldalairól, majd lépjen kapcsolatba velünk. Ha a megszüntetés
mellett dönt, a hónap végétől számított körülbelül 90 napon belül kapni fog egy végső
kifizetést, feltéve, hogy egyenlege 10,00 dollár fölött áll; a Google 10,00 dollárnál
kisebb bevételeket nem fizet ki.
A megszüntetés részletes feltételei a Felhasználói feltételekben olvashatók.
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Termékek és funciók
AdSense kontextusban
Hogyan adhatom hozzá az AdSense kódot oldalamhoz?
Ha már elkészítette kódját a Hirdetési kód oldalon, hozzá kell adnia saját
weboldalaihoz. Ha a Hirdetési kód oldal aljára lapoz, látni fogja saját kódját az AdSense
kód dobozban. Ezt a kódot kell bemásolnia közvetlenül weblapjaiba.
Mivel minden HTML szerkesztő különböző, és mivel csak Ön tudja, hogyan akarja
felépíten saját weblapjait, nem tudunk pontos utasításokat adni, hogyan másolja
hirdetési kódját saját lapjaihoz. Azonban, adhatunk néhány tippet:
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hirdetési kódot bármilyen változtatás nélkül másolta
be forrásába. Ez fontos, mivel a kód megváltoztatása bármilyen módon hibákat
generálhat oldalán (és az AdSense programszabályzat is tiltja)
Másolja a hirdetési kódot a HTML-je body tag-jei közé
Ha WYSIWYG szerkesztőt használ (What you see is what you get - Amit lát, az lesz) jó
ötlet, ha a kódot a Kód, vagy Forrás képernyőn illeszti be. Az átnézeti képen történő
beillesztés a HTML tag-ekbe fogja beilleszeni az esetek nagy többségében, és ez
hibákat generálhat.
Ha oldala Frame-eket használ, bizonyosodjon meg arról, ogy a kód az oldala fő
tartalmát hozdozó framebe került.
Ha mindennel elkészült, mentse el weboldalait, és töltse fel őket szerverére. Ha
kérdései vannak a szerverre feltöltéssel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba közvetlenül
webszolgáltatójával.
A Google hirdetések azonnal meg fognak jelenni. Kezdetben az Ön által látott
hirdetések Közhasznú hirdetések lesznek, melyek még nem célzottak oldalára. Először
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át kell nézzük oldala tartalmát, hogy megtudjuk, milyen hirdetéseket küldjünk Önnek ez pár órába is telhet, de általában kész néhány perc alatt. Ha átvizsgáltuk oldalát,
oldalán meg is jelennek a tartalomhoz szorosan kapcsolódó hirdetések.

Regisztráció onsite hirdetéshez
Hogyan lehet személyre szabni a Regisztráció onsite hirdetéshez
oldalt?
Azt az érkezési oldalt, amely akkor jelenik meg, amikor a hirdetők a "Hirdessen a
webhelyen" linkre kattintanak, a következő lépésekkel szabhatja személyre:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába.
Nyissa meg a Fiókom lapról elérhető Számlabeállítások oldalt.
Görgessen a Regisztráció onsite hirdetéshez szakaszra, majd kattintson a
"szerkesztés" linkre.
Töltse fel webhelyének logóját.
Szükség szerint használja az alapértelmezett leírást, vagy készítsen sajátot, amelyben
kiemelheti mindazokat a fontosabb információkat, amelyeket közölni szeretne a leendő
hirdetőkkel.
Válassza ki az érkezési oldal színsémáját.
Kattintson a Változások mentése gombra.
Jelenleg egy-egy fiókhoz csak egy személyre szabott érkezési oldal tartozhat. A
hirdetők az Ön által fenntartott összes webhely minden hirdetési egységéről ugyanazt
az egyéni érkezési oldalt érhetik el.

Mi a Regisztráció onsite hirdetéshez?
A Regisztráció onsite hirdetéshez a Google webhelycélzási megoldásának kiterjesztése,
amellyel a hirdetők könnyebben célozhatják egy-egy webhelyre a hirdetéseiket.
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A Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatás igénybe vételekor a hirdetési
egységekben megjelenik a "Hirdessen a webhelyen" link, amely egy tájékoztató célú
érkezési oldalra vezeti a hirdetőket; ezen az oldalon a webhellyel és a Google AdWords
hirdetési programmal kapcsolatos információk találhatók. Azok a hirdetők, akik ezen az
oldalon igénylik a szolgáltatást, kifejezetten az Ön webhelyére illeszkedő és kizárólag
azon megjelenő hirdetést készíthetnek. Ha több hirdető is készít ilyen célzott hirdetést,
akkor a versengés előnyei az Ön számára a bevételek növekedéseként jelentkeznek.
A hirdetők által látott érkezési oldalt személyre szabhatja a saját logójával,
színsémájával és leírásával, valamint részletes leírást adhat a hirdetőknek. További
útmutatást a Hogyan lehet személyre szabni a Regisztráció onsite hirdetéshez oldalt?
című szakaszban talál.

Melyik hirdetési formátumok tartalmazzák a "Hirdessen a webhelyen"
linket?
Most a "Hirdessen a webhelyen" link megjelenik minden standard hirdetés
formátumban, kivéve a fél szalaghirdetést (234x60) és a függőleges szalaghirdetést
(120x240). Továbbá nem jelenik meg link egységekben és képes hirdetésekben sem.

Hogyan értesülhetek arról, ha hirdetők érdeklődnek a webhelyem után?
Jelenleg nem tudunk részletes információkat adni arról, hogy hány hirdető jelentkezett
az Ön által megjelenített linkek révén. Ha azonban a hirdetők érdeklődnek a webhelye
iránt, akkor több CPM-alapú hirdetés fog megjelenni rajta, illetve növekedni fognak a
bevételei.

Személyre szabhatom az egyes webhelyeimhez tartozó érkezési
oldalakat?
Nem. Jelenleg egy-egy fiókhoz csak egy személyre szabott érkezési oldal tartozhat. A
hirdetők az Ön által fenntartott összes webhely minden hirdetési egységéről ugyanazt
az egyéni érkezési oldalt érhetik el.
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Kapok ajánlói díjat az általam hozott hirdetők után?
Nem. A Regisztráció onsite hirdetéshez elkülönül az AdSense ajánlásokhoz
szolgáltatástól. Önnek is előnyös azonban, ha új hirdetők szeretnének hirdetéseket
megjeleníteni a webhelyén, hiszen ezzel fokozódik a hirdetési területért vívott
versengés, vagyis Ön is nagyobb bevételre tehet szert.

Létrehozhatok egy külön 'Hirdessen ezen a webhelyen' linket?
A hirdetési egységek területén kívül létrehozhat Hirdessen ezen a webhelyen linket,
hogy a hirdetők a 'Regisztráció online hirdetéshez' segítségével regisztrálhassanak.
Csupán az alábbi eljárást kell végrehajtania a link személyre szabására, hogy nyomon
tudjuk követni az Ön webhelyéről történő regisztrációt.
A link helyes formátuma a következő:
<a
href="https://adwords.google.com/select/OnsiteSignupLandingPage?client=NUMBER&r
eferringUrl=http://www.YOURSITE.com">Hirdessen ezen a webhelyen</a>
A link első részét hagyja érintetlenül, a '<a
href="https://adwords.google.com/select/OnsiteSignupLandingPage' változatlan kell,
hogy maradjon.
A 'NUMBER' helyére írja be megjelenítői azonosítószámát. Azonosítójának
megkereséséhez jelentkezzen be AdSense fiókjába, kattintson a 'Fiókom' fülre, és
görgessen le a Tulajdonság info részhez. Megjelenítői azonosítószáma a 'Tartalmi
AdSense' pontban található. A teljes azonosítót másolja át, a ca-pub- előtaggal
együtt.
A 'YOURSITE' helyére írja be az oldal URL-jét. Ez az URL pontosan annak a
weboldalnak feleljen meg, amelyre a 'Hirdessen ezen a webhelyen' linket elhelyezi; a
különböző oldalakon más és más URL-t kell beírni.
A link zárórészét ugyancsak hagyja érintetlenül, a '>Hirdessen ezen a webhelyen
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A végső, formázott linknek az alábbihoz hasonlóan kell kinéznie, az Ön saját
megjelenítői azonosítójával és URL-jével:
<a
href="https://adwords.google.com/select/OnsiteSignupLandingPage?client=123456789
0123456&referringUrl=http://www.google.com/">Hirdessen ezen a webhelyen</a>
Adja hozzá ezt a linket az oldala HTML-forráskódjához bárhol, ahol külön 'Hirdessen
ezen a webhelyen' linket szeretne megjeleníteni.

Hogyan mondhatom le a Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatást?
Ha le szeretné mondani a Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatást, akkor kövesse
az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába.
Nyissa meg a Fiókom lapról elérhető Számlabeállítások oldalt.
Görgessen a Regisztráció onsite hirdetéshez szakaszra, majd kattintson a
"szerkesztés" linkre.
Törölje a "Regisztrálni akarok az Onsite hirdetésre" jelölőnégyzetből a megjelölést,
majd kattintson a Változások mentése gombra.
Ezt követően a hirdetési egységekben nem jelenik meg a "Hirdessen a webhelyen" link,
és a hirdetők többé nem tudják az Ön webhelyét megcélozni a Regisztráció onsite
hirdetéshez szolgáltatással.
Ne feledje, az, hogy egy adott hirdető a Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatással
kifejezetten az Ön webhelyére célozza a hirdetéseit, nem akadályozza meg Önt a
konkurens hirdetés szűrő használatában, amellyel úgy akadályozhatja meg egyes
hirdetéseknek a saját webhelyén való megjelenítését, hogy közben a Regisztráció
onsite hirdetéshez szolgáltatást sem kell lemondania.
Hogyan vehetem igénybe a Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatást?
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A Regisztráció onsite hirdetéshez szolgáltatásra nem kell külön regisztrálnia. Az
AdSense kontextusban megjelenítők automatikusan a program résztvevőivé válnak, és
a hirdetéseikben megjelenik a "Hirdessen a webhelyen" link, amelyre kattintva a
hirdetők kifejezetten az adott webhelyre célozhatják a hirdetéseiket.

AdSense kereséshez
Hogyan tudom oldalamhoz hozzáadni az AdSense a kereséshez
programot?
Az AdSense a kereséshez program elhelyezése weboldalán egyszerű müvelet.
Amennyiben jelentkezését elfogadtuk programunkba, kap tőlünk egy AdSense a
kereséshez HTML kódot, melyet be kell másolnia weboldalára. Ezután Őn dönti el,
hogy a kódot azonnal be akarja-e másolni oldala forrásába, vagy pedig igényeinek
megfelelően alakítja a keresődobozt mielőtt azt bemásolná.
Az AdSense a kereséshez kód elkészítéséhez:
Lépjen be számlájába az alábbi linken: https://www.google.com/adsense
Kattintson az AdSense kereséshez fülre
Kattintson a Keresési kódra
Válassza ki weboldalát a legördülő menüből
Válassza ki a kívánt keresési opciót: SafeSearch és/vagy SiteSearch
Válasszon színpalettát. Igényei szerint választhat a standard színekből, illetve
személyreszabhatja saját színeivel és logojával.
Másolja ki az AdSense a kereséshez a keresési kódot, majd helyezze el HTML oldalain.

Mi az AdSense keresésért?
Az AdSense keresésért olyan megjelenítőknek készült, akik web-keresést kívánnak
nyújtani felhasználóiknak, egyenesen az oldalukról. Az AdSense keresésért találati
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oldalak a Google keresési metódusát használják, a kívánt eredmény eléréséhez,
valamint a találati oldalakat saját oldalai megjelenéséhez igazíthatja. Ezen felül, a
találati oldalak pénzt is hozhatnak a keresési feltételekhez igazított Google hirdetések
segítségével, melyek így hasznos információkkal szolgálnak a felhasználóknak, és új
bevételi lehetőségekkel a megjelenítőknek.
Oldalához egyszerűen hozzáadhatja a AdSense keresőt: töltse ki online jelentkezési
lapunkat. Ha oldalát elfogadjuk, kap egy AdSense kereső kódot, melyet, ha beillesz
weblapjaiba, meg tudják jeleníteni a AdSense kereső dobozt bárhol az oldalon.

Hogyan jelentkezhetek az AdSense keresőre?
Amennyiben megfelel programszabályzatunknak, csak töltse kionline jelentkezési
lapunkat és válassza az AdSense a kereséshezta Termékek közül. A program ingyenes,
és a Google fizet Önnek az érvényes kattintásokért, melyek a találati oldalain jelennek
meg.
Mi két-három napon belül átnézzük jelentkezését, és értesítjük e-mailben. Ha
elfogadtuk, hogy csatlakozzon az AdSense-hez, beléphet számlájába hogy megkapja a
HTML oldalába illesztendő kódját..
Már létező AdSense kontextusban tartalomszolgáltatóknak nem kell mégegyszer
jelentkezniük, egyszerűen aktiválják az AdSense kereséshez opciót a Termékek
tablóból a Számlám fül alatt AdSense számlájukban.

Miben különbözik az AdSense kereséshez az ingyenes Google
keresőtől?
Míg mindkét kereső termék Google keresést biztosít a megjelenítőknek, az AdSense
kereséshez ezenkívül még lehetővé teszi, hogy Ön bevételre tegyen szert az oldalán
történő felhasználói keresések eredményeként. Az AdSense technológia segítségével
Google hirdetéseket adunk az AdSense kereséshez találati oldalaihoz, ezzel mind a
weboldal tartalmához kapcsolódó keresési eredményeket, illetve egy új bevételi forrást
biztosítunk megjelenítőknek.
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Ezenkívül, míg mind az ingyenes Google kereső, valamint az AdSense kereséshez
Google találati oldalat használ, az AdSense kereséshez találati oldalai testreszabhatóak
mind a megjelenítő logóját, illetve színeit felhasználva.
Mindkét termék ingyenes a megjelenítők számára. Az ingyenes Google kereső kódja a
következő linken található www.google.com/searchcode.html. Az AdSense kereséshez
kód ellenben csak azon megjelenítők számára elérhető, akik megfeleltek a
programszabályzatban illetve a Felhasználói feltételekben leírtaknak. Amennyiben
szeretné jelentkezését beadni, kérjük látogasson el a
https://www.google.com/adsense/application-1oldalunkra.
Hogyan rendeli hozzá a Google a célzott hirdetéseket az AdSense keresési
kifejezésekhez?
Az AdSense kereséshez Google kereső rutint használ, hogy visszajuttassa a keresések
eredményeit a végső felhasználókhoz. A keresési eredmény, amely megjelenik az
AdSense keresésért találati oldalon, nagyon hasonló lesz ahhoz, ami a Google.com
oldalon található. A Google hirdetések ezekhez a találatokhoz rendeződnek, célzó
algoritmusunk alapján, amely a keresésnél használt szavakat és kifejezéseket rendeli a
futó hirdetési kampányokhoz.
A hirdetések ezen felül még a keresés nyelvéhez is illeszkednek - például, ha egy
keresés francia kifejezést használ, általánosságban francia nyelű hirdetéseket fogunk
megjeleníteni. Azonban más nyelvűek is megjelenhetnek a hirdetők beállításai szerint.

Mi a SiteSearch?
A SiteSearch egy opcionális elem a AdSense keresőben, mely lehetővé teszi a
felhasználóknak, hogy saját weboldala oldalai között keressenek. A SiteSearch találati
oldalakon szintén megjelennek a Google kattintás-alapú-árazás hirdetések, lehetővé
téve Önnek, hogy bevételekhez jusson, amíg felhasználói az oldalán keresnek. Mivel a
SiteSearch a Google keresési indexet használja, hogy a legtöbb hasznos találatot adja
domain-jéről, a SiteSearch nem tud keresni olyan oldalakon, melyeket nem adtak
hozzá a Google indexhez.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a SiteSearch-t bármilyen oldalhoz hozzáadja, attól
még bot-jaink nem fogják automatikusan feltárni azt. Ha manuálisan kívánja oldala
URL-jét átvizsgáltatni, megteheti a következő oldalon:
http://www.google.com/addurl.html. Ebben az esetben azonban nem garantálhatjuk,
hogy megjelenik oldala a Google indexében.
A webhelyre célzott hirdetések az AdSense kereséshez oldalain is megjelennek?
Nem. A webhelyre célzott hirdetések csak a tartalmi oldalakon jelennek meg.

Hogyan szabhatom testre AdSense kereséshez eredményoldalaimat?
Az AdSense kereséshez eredményoldalai saját színsémáinak és logójának
beillesztésével testre szabhatók. Logóját konfigurálhatja kattintható képként is, amely
tetszőleges URL-címre hivatkozhat, amennyiben az nem ellentétes a
programszabályzatunkban foglaltakkal. Egyéni színeit és logóját "stíluspalettaként"
tárolja a rendszer, így lehetősége van eltérő színsémákat használni webhelyének
különböző oldalairól származó eredményoldalak esetében.
Az AdSense kereséshez eredményoldalak testreszabása:
Jelentkezzen be fiókjába a https://www.google.com/adsense címen.
Kattintson az AdSense beállítása fülre.
Kattintson a Színpaletták lehetőségre.
Válassza az AdSense kereséshez részlapot.
A színpaletta és az oldalelemek választógombjai segítségével válasszon színt a keresési
találatok oldalán szereplő minden egyes elemhez. A mintaoldalt az új színek
kiválasztásakor frissíti a rendszer.
Adja meg az oldalon megjeleníteni kívánt logóhoz tartozó kép URL-címét és cél URLcímét. Ha nem jelöl ki logót, átlátszó mező szerepel az oldalon.
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Adjon nevet ennek az egyéni stíluspalettának, majd kattintson a Mentés gombra. A
stíluspaletta mostantól kiválasztható a keresési kód elkészítésekor.

A SafeSearch elérhető az AdSense keresőben?
Igen. Sok Google felhasználó számára fontos, hogy találatai között ne legyenek felnőtt
tartalmak. A Google SafeSearch kiszűri a pornográf, vagy egyértelmű szexuális
tartalommal rendelkező oldalakat találatai közül. Azonban, mivel egyetlen szűrő sem
lehet 100%-osan pontos, a Goggle szűrője egy fejlesztett szabadalmat használva
átnézi a kulcsszavakat, a kifejezéseket, URL-eket, és az Open Directory kategóriákat is.

Az Ajánlások áttekintése
Mi az ajánlás?
Az ajánlás az AdSense szolgáltatás egyik része, amelynek révén úgy növelheti a
bevételeit, hogy felhívja a felhasználók figyelmét bizonyos termékekre és
szolgáltatásokra. A webhelyén egy ajánlói gombot elhelyezve olyan termékeket
ajánlhat a felhasználóknak, mint az AdSense és a Google Toolbarral kiegészített
Firefox. Ha az ajánlása alapján egy felhasználó eljut valamelyik termékhez, Ön további
bevételre tehet szert egyrészt azzal, hogy bevételhez segíti az új megjelenítőket,
másrészt azzal, hogy hozzásegíti a felhasználókat a kényelmesebb webböngészéshez.
A lépésről lépésre haladó útmutatásunkat követve mindössze néhány perc alatt
hozzáadhatja a webhelyéhez a kívánt ajánlást.

Hogyan helyezhetek ajánlást a webhelyemre?
Ha létre szeretne hozni egy új ajánlási egységet, és hozzá szeretné adni a
webhelyéhez, kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be az AdSense fiókjába a www.google.com/adsense címen.
Váltson az AdSense beállítás lapra, válassza a termékként az "Ajánlások"
lehetőséget.
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Adja meg az ajánlás nyelvi és területi beállításait: válassza ki azt a helyet és nyelvet,
ahol és amelyen a webhelye látogatói a leggyakrabban meg fogják tekinteni a
hirdetéseit.
Az alábbi két módszer egyikével keressen megfelelő hirdetéseket a webhelyéhez:
- Kereséssel vagy tallózással keressen olyan termékeket vagy szolgáltatásokat,
amelyeket meg szeretne jelenteni a webhelyén. Ne feledje, hogy nem csak egyet
választhat ki, hanem több hirdetést is kijelölhet, amelyeket a rendszer a teljesítmény
alapján felváltva fog megjeleníteni.
- Azt is megteheti, hogy kiválasztott kulcsszavakra építi az ajánlási egységeket, így
azokat a hirdetéseket is szerepeltetheti majd, amelyek csak később kerülnek be a
Google rendszerbe (és megfelelnek a megadott kulcsszavaknak).
Válassza ki a kívánt kategóriát, kulcsszót vagy terméket. Mi a különbség?
Válasszon a rendelkezésre álló hirdetési formátumok közül.
Válasszon egy színpalettát a szöveges hirdetésekhez, és ha szeretne, egy egyedi
csatornát.
Másolja ki az ajánlási kódot az AdSense kódom mezőből, és illessze be webhelye
HTML-forráskódjába.
A hozzáadott ajánlási gomb néhány pillanaton belül meg fog jelenni az oldalán.
Ha részletes tájékoztatást szeretne kapni az ajánlati egységek beállításainak lépéseiről,
tanulmányozza az Ajánlási szolgáltatás útmutatóját.

Ajánlási szolgáltatás rövid útmutatója
Ha ajánlásokat szeretne elhelyezni az oldalán, ez négy alapvető lépésből áll. Nézze át
az alábbi lépéseket, amelyek részletes ismertetést nyújtanak arról, hogyan kell
kiválasztania és bevezetnie az ajánlásokat a weboldalaira.
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1. lépés: Adja meg az ajánlás nyelvi és területi beállításait
Válassza ki azt az ország- és nyelvkombinációt, amelyekre meg szeretné tekinteni az
elérhető hirdetéseket.
2. lépés: Töltse meg a hirdetéskosarát
Válasszon kiterjedt, számos kategóriát magába foglaló hirdetőlistánkból.
3. lépés: Szabja személyre a hirdetési egységét
Tervezze meg a hirdetését: válassza ki a hirdetés számára a webhelyéhez legjobban
illeszkedő méretet és színsémát.
4. lépés: Másolja ki a kódot, majd illessze be a weboldalaiba.
Illessze be az ajánlási kódot a weboldalai HTML-forrásába, majd tegye őket közzé a
weben.
1. lépés: Adja meg az ajánlása nyelvi és területi beállításait
Mielőtt kiválasztja a konkrét hirdetéseket, meg kell adnia az ország- és
nyelvbeállításokat. A konverziós lehetőségek maximalizálása érdekében válassza ki azt
a kombinációt, amely a lehető legjobban tükrözi a közönségét. Előfordul, hogy egyes
ajánlások nem érhetők el minden országban, még akkor sem, ha elérhetők a választott
nyelven. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a felhasználói tartózkodási helyétől
különböző helyhez tartozó hirdetést választ, akkor elképzelhető, hogy nem jut pénzhez
a konverzióért.
2. lépés: Töltse meg a hirdetéskosarát
A hirdetéskosár létrehozásának első lépése abból áll, hogy kiválasztja, milyen
hirdetésformátumot szeretne használni. Válassza ki a legördülő menüből a hirdetési
egység kívánt méretét. (A teljes lista a Hirdetési formátumok oldalunkon látható.)
Ezután válassza ki a kosárhoz hozzáadandó beállításokat. Az elsődleges kiválasztó
képernyőn számos módszer van arra, hogy elkezdje létrehozni a hirdetéskosarat.
Rákereshet konkrét terméknévre vagy kulcsszóra.
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Kategóriákat adhat hozzá az elérhető lehetőségek listájáról.
Tallózhat kategóriák szerint, ha rákattint az egyik Termékek megtekintése linkre
amellett a kategória mellett, amely érdekli.
Végignézheti a lehetséges hirdetők teljes listáját is; ehhez kattintson az első
Termékek megtekintése linkre a Minden termék kategória mellett.
Ha kulcsszó szerint keres vagy kategóriák szerint végez tallózást, a program felkínál
egy listát azon termékekről, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek, valamint a
kulcsszó vagy kategória kosárhoz való adásának lehetőségét. Ha a listán szerepel egy
konkrét termék, amelyre hivatkozni kíván, válassza ki azt a terméket. Ha nem biztos
benne, hogy melyik terméket szeretné választani, vagy azt szeretné, hogy egyszerűen
a lista legjobban teljesítő hirdetései jelenjenek meg a webhelyén, akkor válassza a
Kulcsszó/kategória hozzáadása a kosárhoz lehetőséget.
Kulcsszavak/kategóriák választása (a legtöbb megjelenítő számára ez az ajánlott)
Ha kulcsszavakat vagy kategóriákat ad a hirdetéskosarához, a Google felváltva fogja
megjeleníteni mindazon hirdetéseket, amelyek megfelelnek a választott célzási
beállításoknak, és úgy fogja optimalizálni a hirdetési egységet, hogy az Ön
webhelyének legtöbb hasznot hozó (legsikeresebb) hirdetések jelenjenek meg a
legtöbbször. Ha a jövőben új, ezeknek célzási beállításoknak megfelelő termékek
kerülnek a rendszerbe, akkor ezeket is automatikusan felvesszük a felváltva
megjelenített hirdetések közé, így az Ön hirdetési egységébe a lehető legnagyobb
bevételt hozó termékek fognak kerülni. Ennek köszönhetően nem kell kijelölnie új
termékeket, és nem kell frissítenie sem a hirdetési egység kódját.
Termékek kiválasztása
Ha kulcsszavak megadása helyett inkább konkrét termékekre szeretne hivatkozni,
természetesen ezt is megteheti. Hirdetési egységenként akár 15 terméket is
megadhat; a Google felváltva fogja megjeleníteni ezeknek a termékeknek a hirdetéseit,
és úgy fogja optimalizálni a hirdetési egységet, hogy az Ön webhelyének legtöbb
hasznot hozó (legsikeresebb) hirdetések jelenjenek meg a legtöbbször.
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Miután megtalált egy ajánlani kívánt terméket, megtekintheti a termékhez tartozó
elérhető hirdetéseket; a legtöbb hirdetőnek számos különböző szöveges hirdetése,
szöveges linkjei és képes hirdetései vannak, amelyekből választhat. A szöveges
hirdetések az összes hirdetésiegység-méretben kiválaszthatók, de a képeket és a
szöveges linkeket nem lehet testre szabni. Tetszőleges számú hirdetést kijelölhet,
feltéve, hogy mind azonos méretű. A Google felváltva fogja megjeleníteni a
hirdetéseket, és az Ön webhelyének legtöbb hasznot hozó hirdetéseket fogja a
leggyakrabban szerepeltetni.
Ha nem biztos benne, hogy mely hirdetéseket válassza ki egy adott termékhez, akkor
azt is megteheti, hogy a Termék hozzáadása a bevásárlókosárhoz lehetőséget
választja. Ha ezt a lehetőséget választja, a hirdetési egységében mindig a termék
legeredményesebb hirdetései fognak megjelenni.
A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása
A hirdetéskosárban lehetősége van arra is, hogy a legjobban teljesítő hirdetéseket
válassza, Ha A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása lehetőség mellett
dönt, akkor megjeleníthetünk olyan hirdetéseket is, amelyeket nem választott ki
explicit módon. A kontextus, az Ön további hirdetéscélzási választásai és más hálózati
teljesítményre vonatkozó statisztikák alapján a rendszerünk olyan hirdetéseket jelenít
meg, amelyekről a Google úgy véli, hogy nagyobb bevételt eredményeznek az Ön
webhelyén. Azt ajánljuk, hogy minden megjelenítő ezt a beállítást használja a bevételi
lehetőségek maximalizálása érdekében. Ha azonban biztos benne, hogy csak a
konkrétan kiválasztott hirdetéseket szeretné megjeleníteni, törölje a jelet a
jelölőnégyzetből.
Ha elkészült a hirdetéskosár megtöltésével, folytassa a hirdetési egység személyre
szabásával.
4 / 3. lépés: A hirdetési egység testre szabása
Következő lépésként kiválaszthatja a normál szöveges hirdetési formátumot (ha még
nem választotta ki) és színt, továbbá egyedi csatornát is felvehet.
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Mindazon szöveges hirdetési formátumok közül választhat, amelyek jelenleg
kiválaszthatók az AdSense tartalmi hirdetései számára. A választható méreteket a
Hirdetési formátumok oldalán tekintheti meg.
Színbeállítások tekintetében bármely AdSense palettáról, valamint az AdSense tartalmi
beállításainál megadott egyéni palettáról választhat. Ha új egyéni palettát kíván
létrehozni, ezt a Színpaletták oldalon teheti meg, amely a fiókja AdSense beállítás
lapján található. Ha további útmutatást szeretne, rendelkezésére áll a súgó egyéni
színpaletta készítéséhez.
Ha egyedi csatornát kíván hozzárendelni, a legördülő menüben választhat a már
megadott csatornák közül, vagy az Új csatornák hozzáadása lehetőségre kattintva
létrehozhat új csatornát. További tájékoztatás az egyedi csatornákról.
4 / 4. lépés: Másolja ki a kódot, majd illessze be a weboldalaiba
Ha az ajánlási beállítások oldaláról továbbhalad, megjelenik a hirdetési egység
elkészített kódja. Másolja ki innen a teljes kódot, és illessze be weboldala HTMLforrásának azon pontjára, ahol meg szeretné jeleníteni az új ajánlási hirdetési egységet
Útmutatás a kód átmásolásához.
Ne feledje, hogy egy weboldalra a három szabványos AdSense tartalmi hirdetés mellett
legfeljebb három hirdetési egységet helyezhet el.
Ha szeretne javaslatokat kapni az új ajánlási hirdetési egységnek a webhelyén való
elhelyezéséről, tanulmányozza a tippjeinket a sikeres ajánlásokról.

Mit jelent az, hogy a rendszer a legjobban teljesítő ajánlási hirdetéseket
választja ki?
Ha bejelöli A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása jelölőnégyzetet az
ajánlási hirdetések kiválasztása során, akkor a Google olyan hirdetéseket is
megjeleníthet, amelyeket nem választott ki explicit módon. Ehelyett a rendszer
valószínűleg olyan hirdetéseket jelenít meg, amelyekről azt állapította meg, hogy
nagyobb bevételt eredményeznek az Ön webhelyén a kontextus, az Ön hirdetéscélzási
választásai és más, hálózati teljesítményi statisztikák alapján. Azt ajánljuk, hogy
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minden megjelenítő ezt a beállítást használja a bevételek maximalizálása érdekében.
Ha azonban biztos benne, hogy csak a konkrétan kiválasztott hirdetéseket szeretné
megjeleníteni, törölje a jelet a jelölőnégyzetből.
Ha a hirdetési egységéhez egyaránt választ termékeket és kulcsszavakat vagy
kategóriákat, és nem jelöli be "A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása"
jelölőnégyzetet, akkor a kiválasztott termékeket fogjuk előnyben részesíteni. Csak
akkor nem lesznek láthatók az Ön által kiválasztott termékek, ha ezek a termékek nem
érhetők el, ebben az esetben a választott kulcsszavak és kategóriák alapján keresünk
hirdetéseket az üres helyek kitöltésére.
Kérjük, ne feledje, hogy a legjobban teljesítő hirdetések beállítás jelenleg nem
használható szöveges linkhirdetésekhez. Mivel a szöveges linkek teljesítménye olyan
szorosan függ attól a tartalomtól, amelybe helyezi, nem optimalizáljuk őket a szokásos
optimalizálási technikáinkkal. Ha kiválaszt egy szöveges linket, akkor csak a kiválasztott
link jelenik meg a weboldalán.

Hogyan helyezhetek el keresőmezőt vagy hivatkozó gombot Blogger
webhelyemen?
Ha a Blogger engedélyezett elrendezéseket tartalmazó sablonját használja, a
következő lépések végrehajtásával adhat AdSense kereséshez mezőt vagy hivatkozó
egységet blogjához:
Jelentkezzen be Blogger-fiókjába a http://www.blogger.com címen.
Kattintson az Elrendezések linkre.
Kattintson az Oldalelem hozzáadása linkre.
Az új ablakban kattintson a HTML/Javascript szakasz alatt található Hozzáadás a
bloghoz gombra.
Pontosan és hiánytalanul másolja az AdSense-fiókjában megjelenő keresési, illetve
hivatkozási kódját közvetlenül a "Tartalom" mezőbe.
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Kattintson a Változások mentése gombra.
Kattintson a Sablon oldalon szereplő Blog megtekintése linkre.
Ha azonban klasszikus Blogger-sablont használ, járjon el a Blogger súgó következő
bejegyzése szerint: Hogyan helyezhetek el AdSense-hirdetést a blogomban?

Egy-egy felhasználónak több terméket is ajánlhatok?
Igen. Ha a Firefox és az AdSense terméket is ajánlja, akkor mindkét ajánlás (külön)
megjelenik a jelentésekben.

Milyen formátumban lehet megjeleníteni az ajánlásokat?
A képes és a szöveges ajánlási hirdetések ugyanakkora méretben jeleníthetők meg,
mint a jelenlegi képes hirdetéseink. E formátumokra a További tájékoztatás a szöveges
linkekről.

Mit jelent az, hogy az ajánlásokat "kategória", "kulcsszó" vagy
"termék" szerint választom ki?
Amikor kategóriát vagy kulcsszót választ, leszűkítjük a hirdetéscélzását olyan
hirdetésekre, amelyek megfelelnek ezeknek a finomításoknak. Ezeken az
eredményeken belül megállapítjuk, hogy mely hirdetések teljesítenek a legjobban a
webhelyén, és ezeket jelenítjük meg a leggyakrabban.
Amikor terméket választ, az AdSense váltogatja a kiválasztott termékhez tartozó összes
olyan hirdetést, amelyek a kiválasztott hirdetésformátumban vannak, és a legjobban
teljesítő hirdetéseket jeleníti meg a webhelyén. Sok termékhez több hirdetési lehetőség
áll rendelkezésre. Ha nem tudja, hogy melyik hirdetés a legjobb a webhelyéhez, és azt
szeretné, hogy az AdSense találja ki ezt, akkor nyugodtan válassza ki a terméket.

Miért jelennek meg az ajánlási egységemben olyan ajánló hirdetések,
amelyeket nem választottam?
A webhelyén megjelenhetnek olyan ajánló hirdetések is, amelyeket nem választott ki
konkrétan, ha a hirdetések kiválasztásakor bejelölve hagyta A legjobban teljesítő
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hirdetések kiválasztása jelölőnégyzetet. Alapértelmezés szerint ez a jelölőnégyzet
be van jelölve, és ha be van jelölve, akkor a rendszerünk valószínűleg olyan
hirdetéseket jelenít meg, amelyekről azt állapítja meg, hogy a lehető
legeredményesebbek lesznek a webhelyén, még akkor is, ha nem Ön választotta ki
őket explicit módon.
Ezt a beállítást azért kínáljuk, hogy segítsünk maximalizálni az ajánló egységei
teljesítményét, de ha csak a konkrétan kiválasztott ajánlási hirdetéseket szeretné
megjeleníteni, akkor újragenerálhatja az ajánlási kódot, ügyelve arra, hogy nem jelöli
be ezt a jelölőnégyzetet.

Mik a szöveges linkek?
A szöveges link olyan hirdetési formátum, amely szemre pontosan olyan, mint egy
szokásos link, és a betűtípusa és a színe is megegyezik az oldal jellemzőivel. Ennek a
hirdetési formátumnak az előnye az, hogy egyszerűen integrálhatja a hirdetést a
webhely fő tartalmába, oda, ahol a felhasználók a leghasznosabbnak fogják találni. Ha
például cikket ír az online hirdetésről, akkor írhatja azt, hogy "Regisztrálja magát az
AdWords programban, hogy növelje webhelye forgalmát!". Kérjük, ne feledje, hogy a
szöveges linkek JavaScriptben vannak kódolva, így nem szerkesztheti a link szövegét.

Hány kulcsszót kell adnom az ajánló hirdetéseket tartalmazó
bevásárlókosaramhoz?
Legfeljebb 10, a webhelye tartalma szempontjából releváns kulcsszót kell választania.
Ha több kulcsszót választ, akkor ezzel lehetővé teszi, hogy az AdSense szélesítse az
elérhető hirdetések választékát, és jobban teljesítő hirdetéseket találjon a
webhelyéhez. Természetesen ha le szeretné szűkíteni a webhelyén megjelenítendő
hirdetéstípusokat, akkor bármikor módjában áll kevesebb kulcsszót választani. Kérjük,
ne feledje azonban, hogy bár rövidebb kulcsszólistával nagyobb mértékben tudja
befolyásolni a webhelyén megjelenő hirdetéseket, ez rossz hatással lehet a bevételire.

Népszerűsíthetem az ajánló hirdetéseimet online hirdetéssel?
Nem, nem használhat online hirdetést arra, hogy forgalmat vásároljon azzal a konkrét
és kizárólagos céllal, hogy konverziókat generáljon, kivéve, ha a hirdető kifejezett
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engedélyt adott erre Önnek, és a webhelye megfelel a Google céloldalak minőségére
vonatkozó irányelveinek.

Hivatkozási szolgáltatás
Hogyan lehet létrehozni új hivatkozó egységet?
Ha új hivatkozó egységet kíván létrehozni, fiókjának AdSense beállítása lapján
válassza a Hivatkozók címszót. A Hivatkozók lapról meg tudja adni a kívánt hirdetési
egység(ek)et: kereséssel vagy böngészéssel válassza ki a webhelyén megjeleníteni
kívánt termékeket, szolgáltatásokat. Ne feledje, hogy nem csak egyet választhat ki,
hanem több hirdetést is kijelölhet, amelyeket a rendszer a teljesítmény alapján
felváltva fog megjeleníteni. Azt is megteheti, hogy kiválasztott kulcsszavakra építi a
hivatkozó egységeket, így azokat a hirdetéseket is szerepeltetheti majd, amelyek csak
később kerülnek be a Google rendszerbe (és megfelelnek a megadott kulcsszavaknak).
Miután kiválasztotta a hivatkozó egységben szerepeltetni kívánt hirdetéseket vagy
kulcsszavakat, egyszerűen másolja ki az oldalról az elkészített hirdetéskódot, és illessze
azt be a webhelye kódjába, amint azt bármilyen más hivatkozás vagy hirdetés kódjával
tenné.
További információkat olvashat a hivatkozó egységek létrehozásáról a Hivatkozási
szolgáltatás bétaverziója - Útmutató című dokumentumban.

Milyen formátumban lehet megjeleníteni a hivatkozó hirdetéseket?
A hivatkozó hirdetések ugyanakkora méretben jeleníthetők meg, mint a jelenlegi képes
hirdetéseink. Tehát az alábbi formátumok közül választhat:
•

468 x 60 szalaghirdetés

•

728 x 90 nagy szalaghirdetés

•

200 x 200 kis négyzet

•

250 x 250 négyzet

•

300 x 250 téglalap

•

336 x 280 nagy téglalap

•

120 x 600 felhőkarcoló
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Szöveges link
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A "szöveges hivatkozás" formátum JavaScript kódolású. A hivatkozás szövegét nem
módosíthatja, de a weboldalakon szokványos hiperlinkként fog megjelenni.

Lehet több hirdetőre is hivatkozni egyetlen hirdetési egységen belül?
Igen, több hirdetőre is lehet hivatkozni egyetlen hirdetési egységen belül. Ehhez
válasszon több hivatkozott hirdetést vagy adjon meg kulcsszavakat; a rendszer a
hirdetéseket felváltva fogja megjeleníteni a hivatkozó egységben, mégpedig a
teljesítményük alapján. A jobban teljesítő hirdetések gyakrabban fognak megjelenni,
hogy Önnek minél nagyobb hasznot hozzanak, de közben a felhasználók számára is
megmaradjon a változatosság.

Hogyan jutok pénzhez?
Ön akkor jut bevételhez, ha az Ön webhelyének egy látogatója rákattint az Ön egyik
hivatkozó hirdetésére, és végrehajt egy bizonyos - a hirdető által meghatározott műveletet. A hirdetők általában olyan műveletet írnak elő, mint például egy hírlevélre
való feliratkozás vagy egy termék megvásárlása.
Példa: a Google eszköztárral rendelkező Firefox egy olyan termék, amelyet mi kínálunk
a megjelenítőknek, hogy helyezzék el a webhelyükön. Megadtuk, hogy a Google
eszköztárral rendelkező Firefox letöltése és telepítése számít kívánt műveletnek. Ha az
Ön webhelyének egy látogatója rákattint az Ön egyik hivatkozó egységére, amely a
Google eszköztárral rendelkező Firefox programot mutatja, majd a látogató letölti és
első alkalommal telepíti a terméket, Ön kap egy bizonyos összeget (max. 200 Ft-ot) a
végrehajtott műveletért.
Ha többet szeretne megtudni a hirdető által előírt műveletről és a hivatkozás
díjazásáról, keresse fel az egyéni hirdetőknek szóló oldalt fiókjának AdSense
beállítása lapján.
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Mekkora bevételt lehet elérni hivatkozásokkal?
Úgy gondoljuk, hogy a hivatkozásoknak köszönhetően meg fog nőni az AdSense
rendszer használatából származó bevétele, de pontos összeget nem tudunk
megjósolni. A bevétel függ a megjelenítőtől, a webhely forgalmától, a kiválasztott
hirdetésektől, a hirdetések és a webhely közötti tartalmi viszonytól, a látogatók
érdeklődésétől, valamint attól, milyen mértékben tudja rávenni látogatóit arra, hogy
reagáljanak a hirdetésekre.
Mivel a hivatkozások további hirdetési felületet jelentenek, minden bizonnyal növelni
fogják az AdSense normál használatából származó bevételt, miközben a normál
működés továbbra is hozza az eddigi nyereséget.

Miként lehet optimalizálni a hivatkozó hirdetésekből származó
bevételt?
Minden webhely különböző, ezért azt javasoljuk, kísérletezzen minél többet a hivatkozó
hirdetésekkel, hogy kiderüljön, melyek a leghasznosabbak az Ön webhelyén. Ha
szeretne megtudni néhány általános tanácsot a hivatkozó hirdetések használatára
vonatkozóan, olvassa el az Új és továbbfejlesztett ismeretek a hivatkozásokról című
dokumentumot.

Használhatok keresőgép-marketinget a hivatkozói kampányom
promotálására?
Nem használhat keresőgép-marketinget, ha annak kizárólag az a célja, hogy
forgalomvásárlás révén növelje a hirdetés konverzióját. Ez alól kivétel, ha a hirdető
ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

A hivatkozó hirdetések versenyben állnak a normál Google
hirdetésekkel?
Nem, a hivatkozó hirdetések nem állnak versenyben a kontextusba ágyazott vagy a
webhely szerint célzott hirdetésekkel. A normál - kontextusba ágyazott és webhely
szerint célzott - hirdetések egy aukcióban versenyeznek egymással az Ön weboldalain
való megjelenésért, a hivatkozó hirdetések viszont nem vesznek részt az aukción való
versengésben. Ön választhatja ki, hogy konkrétan mely hivatkozó hirdetéseket
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szeretné megjeleníteni weboldalain. Azt javasoljuk, hogy a legjobb eredmény elérése
érdekében normál Google hirdetéseket és hivatkozó hirdetéseket egyaránt helyezzen el
weboldalain.

Előfordulhat, hogy a hivatkozó hirdetések megjelenítése hátrányosan
befolyásolja az AdSense rendszerből származó jelenlegi bevételemet?
Nem gondoljuk, hogy a hivatkozó hirdetések megjelenítése hátrányosan érintheti
jelenlegi AdSense bevételét. Nagyon bízunk benne, hogy a hivatkozó hirdetések
elhelyezése meg fogja növelni az AdSense rendszer használatából származó bevételét,
mivel a hivatkozó hirdetések a normál hirdetésektől külön egységet alkotnak, és
remélhetőleg más látogatói kör érdeklődését keltik fel. Ne feledje tehát, hogy a
hivatkozó hirdetések különböznek az AdSense tartalmi hirdetéseitől, ezért a webhelyen
való elhelyezésük minden bizonnyal növelni fogja az Ön bevételét.

Hogyan lehet promotálni a hivatkozó hirdetési egységet?
Eltérő jellegüknél fogva a hivatkozó hirdetési egységek nagyobb rugalmassággal bírnak
a promóció terén, mint az AdSense tartalmi hirdetések. A hivatkozó hirdetési egységek
promotálására bátran használhat például ilyen kifejezéseket: "Őszintén ajánlom ezt a
terméket:" vagy "Próbálja ki a terméket még ma!". Továbbra se feledje azonban, hogy
működési szabályzatunkkal ellentétes, ha arra próbálja rávenni a látogatót, hogy akkor
is rákattintson a hirdetésre, ha az abban szereplő termék vagy szolgáltatás nem
keltette fel érdeklődését. Egyszerűbben fogalmazva: tilos olyan kifejezéseket használni,
mint például: "Ha támogatni szeretné a weboldalamat, kattintson erre a hirdetésre".

Honnan származnak ezek a műveletenkénti elszámolású hirdetések?
A bétatesztben szereplő nem Google hirdetések olyan kiemelt, színvonalas hirdetői
csoporttól származnak, akik műveletenként fizetett (PPA) hirdetések
megjelentetésében érdekeltek. Bizonyos hirdetők számára a PPA árképzés a
legelőnyösebb, mert ők határozhatják meg, hogy a felhasználó által végrehajtott mely
műveletért hajlandóak fizetni.
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Meg lehet nézni a hivatkozásokról szóló jelentéseket a fiókon belül?
Igen, fiókjában számos informatív jelentést megtekinthet a hivatkozói hirdetésekről. Az
új hivatkozó hirdetési egységek konverziója és bevétele ugyanúgy megtekinthető a
fiókjában, mint korábban a Google hirdetésekre vonatkozó adatok. A hivatkozó
hirdetésekre vonatkozó adatok megtekintéséhez fiókjában lépjen a Jelentések lapra.

Hol érhető el a hivatkozási szolgáltatás bétatesztje?
A hivatkozó hirdetések bétatesztelését az Egyesült Államokban kezdtük meg, az angol
nyelvű webhelyek körében. A következő hetekben további országokra és nyelvekre is
kiterjesztjük a tesztelést.

Lehetőség van a hirdetések szűrésére, ha azok választott kulcsszó
alapján jönnek föl?
Jelenleg nincs lehetőség a kulcsszó alapján hivatkozott hirdetések szűrésére.
Tervezzük, hogy a jövőben bevezetjük ezt a szolgáltatást is. Addig is azt javasoljuk,
hogy olyan kulcsszavakat adjon meg, amelyek pontosan leírják a megjeleníteni kívánt
hirdetéseket.

Mi történik, ha egy általam hivatkozott hirdető leállítja kampányát, vagy
pedig kimerül a költségvetése?
Ha egy hivatkozott hirdetés bármilyen okból elérhetetlenné válik, akkor helyette olyan
hirdetéseket fogunk megjeleníteni a hivatkozó egységben, amelyek tartalmilag
illeszkednek az Ön webhelyéhez. Habár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
webhelyéhez lehető legjobban illeszkedő hirdetéseket válasszunk, azt tanácsoljuk,
hogy adjon meg kulcsszavakat és további hirdetéseket is annak érdekében, hogy minél
inkább az Ön kezében legyen annak eldöntése, mi is kerüljön a hivatkozó egységbe.

Hogyan lehet jelenteni a bétatesztben észlelt hibákat, tapasztalatokat?
Ha a hivatkozások használata során technikai jellegű problémát vagy más nehézséget
észlel, kérjük, e-mailben jelezze nekünk az adsense-referralsbeta@google.com címen.
Üzenetében írja le részletesen magát a problémát, valamint azt, hogy a probléma
milyen helyzetben jelentkezett.
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Hogyan fog megjelenni a hivatkozó hirdetésem azon felhasználók
számára, akik a hivatkozási szolgáltatást nem biztosító helyről (másik
országból) látogatják meg webhelyemet?
A hivatkozási szolgáltatáson kívüli helyről érkező látogatók ugyanazt a hirdetést fogják
látni, mint a szolgáltatáson belüli látogatók. Viszont csak azon felhasználók konverziója
után fog díjazást kapni, akik a hirdető által kifejezetten megadott helyekről érkeznek.

Hány ajánlást helyezhetek el egy oldalon?
Egy-egy weboldalon legfeljebb három ajánlást helyezhet el. Megkérjük a
megjelenítőket, hogy az AdSense programszabályzatunkban foglaltaknak megfelelően
ne helyezzenek el ajánlásokat e-mailekben, szoftveralkalmazásokban, illetve pop-up
ablakokban.

Ajánlások
Mennyit fogok keresni az átirányításokkal?
Az átirányításokból származó keresete a ajánlott terméktől függően változó.

Nem Google termékek esetén minden egyes hirdető eldönti, hogy mely műveletet kell
elvégezniük a felhasználóknak a webhelyükön, és mennyit hajlandók fizetni ezekért a
műveletekért. Az összeg az egyes termékek termékrészlet-oldalán van feltüntetve.
Minden, a hirdető által definiált művelethez a Fizetés oszlopban megtalálható az Ön
potenciális bevétele.
Akkor írjuk jóvá a nem Google termék ajánlásáért járó összeget, ha a felhasználó a
hirdetésére való kattintástól számított harminc napon belül teljesíti a hirdető konverziós
feltételeit.

Google termékek esetén a következők szerint állapítjuk meg az Ön bevételét.
AdSense:
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Amikor egy megjelenítő, aki az Ön ajánlása nyomán regisztrálta magát a Google
AdSense programban, a regisztrációt követő 180 napon belül először keres 5 amerikai
dollárt, akkor 5 amerikai dollárt írunk jóvá az Ön számára.
Ha az adott megjelenítő a regisztrációt követő 180 napon belül 100 amerikai dollárt
keres, és jogosult a kifizetésre, akkor további 250 amerikai dollárt írunk jóvá az Ön
számára.
Ha bármely 180 napos időszakon belül Ön 25 olyan megjelenítőt ajánl, aki a
regisztrációjától számított 180 napon belül több mint 100 amerikai dollárt keres, és
mind jogosult kifizetésre, akkor Ön 2 000 amerikai dollár jutalmat kap (a
jutalomkifizetések száma évi egyben van korlátozva).
Firefox Google Eszköztárral: Amikor egy felhasználó, akit Ön a Firefox és a Google
Toolbar letöltéshez irányított, első alkalommal használja a Firefoxot, Ön a felhasználó
helyétől függően akár 1 amerikai dollárt is kaphat a számlájára. Csak akkor kap
jóváírást, ha az átirányított felhasználó Windows-felhasználó, akinél korábban nem volt
telepítve a Firefox.
AdWords:
Amikor egy Ön által ajánlott hirdető a regisztrációt követő 90 napon belül először költ
el 5 dollárt (az 5 amerikai dolláros regisztrációs díjon felül), akkor további 5 amerikai
dollárt írunk jóvá az Ön számára.
Ha az adott hirdető a regisztrációt követő 90 napon belül 100 amerikai dollárt költ,
akkor további 40 amerikai dollárt írunk jóvá az Ön számára.
Ha bármely 180 napos időszakon belül az Ön által ajánlott 20 hirdető mindegyike 100
amerikai dollárnál többet költ a regisztrációját követő 90 napon belül, akkor Ön 600
amerikai dollár jutalmat kap (a jutalomkifizetések száma évi egyben van korlátozva).
Pack: Ha egy Windows felhasználó, akit ön a Pack letöltésekhez irányított, letölti és
telepíti a terméket, Ön akár 2 amerikai dolláros jóváírást is kaphat a számlájára.
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Checkout: Ha egy felhasználó vásárlóként iratkozik fel, és a feliratkozástól számított
90 napon belül végrehajt egy tranzakciót a Google Checkout rendszeren keresztül
legalább 10 amerikai dollár értékben (adók és szállítási díj nélkül), akkor 1 amerikai
dollárt írunk jóvá az Ön számára.
Google Alkalmazások: Ha egy felhasználó feliratkozik a Google Alkalmazások
szolgáltatásra, és legalább egy Google Alkalmazások e-mail fiók használatban van négy
egymást utáni héten, akkor 5 amerikai dollárt írunk jóvá az Ön számára.
Az ajánlásokból származó keresetét nyomon követheti, ha felkeresi az Áttekintés
oldalát, ahol termékenkénti bontásban láthatja a keresetét.
Az irányítások kapcsán jóváírt havi összegek a Fizetési előzmények oldalon jelennek
meg - kattintson az egyes hónapokhoz tartozó Kereset pontra, és tekintse meg,
mennyit keresett irányítások révén. Az irányításokból származó keresete az AdSense
kontextusban és az AdSense kereséshez terméknél szereplő keresetébe számít bele.

Hogyan befolyásolják az ajánlások a fizetéseket?
Az ajánlásokkal elért bevételek a havi fizetési ciklusnak megfelelően hozzáadódnak az
AdSense kontextusban és az AdSense kereséshez szolgáltatással elért bevételekhez.
Ha például egy adott hónapban 72 dollárt keres az AdSense kontextusban és 22 dollárt
az AdSense kereséshez szolgáltatással, valamint 106 dollárt az ajánlásokkal, akkor a
következő hónapban összesen 200 dollár fizetést kap.

Hogyan tehetek szert bevételre az ajánlásokból?
Az ajánlások esetén akkor jut bevételhez, ha az Ön webhelyének egy látogatója
rákattint az Ön egyik ajánlási hirdetésére, és végrehajt egy bizonyos - a hirdető által
meghatározott - műveletet. A hirdetők általában olyan műveletet írnak elő, mint
például egy hírlevélre való feliratkozás vagy egy termék megvásárlása.
Például a Google eszköztárral kiegészített Firefox olyan termék, amelyet mi kínálunk a
megjelenítőknek, hogy helyezzék el a webhelyükön. Megadtuk, hogy a Google
eszköztárral rendelkező Firefox letöltése és telepítése számít kívánt műveletnek. Ha az
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Ön webhelyének egy látogatója rákattint az Ön egyik hivatkozó egységére, amely a
Google eszköztárral rendelkező Firefox programot mutatja, majd a látogató letölti és
első alkalommal telepíti a terméket, Ön kap egy bizonyos összeget (max. 1 dollárt) a
végrehajtott műveletért.

Mi az ajánlásokról készült jelentésben szereplő térítés?
Térítés akkor jelenik meg a jelentésekben, amikor valamelyik ajánlással eléri a fizetésre
feljogosító küszöbértéket. Ez az érték az ajánlott termék típusától függ.
A Firefox böngészőhöz kapcsolódó térítést például akkor kap, ha egy felhasználó az Ön
által megjelenített gombra kattintva letölti a Firefoxot, majd első alkalommal futtatja az
alkalmazást. Az AdSense szolgáltatáshoz kapcsolódó térítést akkor adunk, ha egy olyan
felhasználó, akinek Ön ajánlotta az AdSense szolgáltatást, végül igénybe vette azt, és a
szolgáltatás révén sikerült 100 dolláros bevételt elérnie.
Mivel azon megjelenítők közül, akiknek Ön ajánlotta az AdSense szolgáltatást, nem
mindenki fogja elérni a 100 dollárt, a regisztrációk száma nagyobb lesz, mint a
térítéseké. Az ajánlások sikerétől függően természetesen előfordulhat, hogy idővel
közelít egymáshoz a két érték.

Hogyan követhetem nyomon az ajánlásaimat?
Ha nyomon szeretné követni az ajánlásai eredményességét, látogassa meg a
Jelentések áttekintése oldalt vagy a Részletes jelentések oldalt, ügyelve arra,
hogy termékként az ajánlásokat választja ki. Az egyes ajánlási termékekhez és
szolgáltatásokhoz külön-külön láthatók elért átkattintások, feliratkozások, konverziók és
bevételek, és az ajánlási statisztikáiról a következőképpen készítünk jelentést.
Kattintások: Minden alkalommal, amikor egy felhasználó rákattint egy tetszőleges
termékhez tartozó valamelyik ajánlási gombjára, beírunk egy kattintást a jelentésbe.
Feliratkozások: Minden alkalommal, amikor egy felhasználó feliratkozik az AdSense
programra, megjelenik egy feliratkozás. Egyes termékekhez, például a Firefox
programhoz, nem szükséges feliratkozás, így ezeknél nem kerül feliratkozás a
jelentésbe.
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Konverziók: Minden Ön által ajánlott termékre vonatkozóan megjelennek a
konverziós statisztikák. Egy, a jelentéseiben megjelenő konverzió azt jelzi, hogy átlépte
azt a küszöbértéket, amely fölött Ön már bevételt kap az ajánlásért. Tehát minden
alkalommal, amikor egy felhasználó, akinek ajánlotta a Firefox böngészőt, letölti és
futtatja azt, vagy ha egy megjelenítő, akinek ajánlotta az AdSense programot,
megkeresi vele az első 100 amerikai dollárt, megjelenítünk egy konverziót.
Bevételek: Ahogyan más AdSense jelentésekben is, a megjelenített bevételek az
ajánlásokhoz tartozó bevételek, külön-külön termék szerint.
Kérjük, ne feledje azonban, hogy az ajánlásokból származó bevétele nem a
kattintásokon alapul, hanem a konverziókon.

Külön jelentés készül mindegyik ajánlott termékről?
Igen. Ha megnyitja az Áttekintés jelentéslapot, majd rákattint az Ajánlások elem
melletti nyílra, akkor mindegyik termék statisztikáját meg tudja jeleníteni. Felhívjuk
azonban a figyelmét arra, hogy az ajánlások révén elért, a Fizetési előzmények oldal
Bevételek szakaszában látható havi bevételei nem érhetők el termékenkénti
bontásban.

Google termékek ajánlása
Miben különböznek az AdWords hivatkozók a Regisztráció online
hirdetéshez konstrukciótól?
Az AdWords hivatkozók és a Regisztráció online hirdetéshez egyaránt arra nyújt
lehetőséget, hogy felhasználóit bevonja az Google AdWords hirdetési programba, de a
két szolgáltatás eltérő előnyöket nyújt Önnek.
Az AdWords hivatkozók újabb lehetőséget jelentenek arra, hogy árbevételt generáljon
webhelyével - akár 45 dollárt is kereshet minden sikeres AdWords átirányításért. Az
AdWords hivatkozók esetében azonban a felhasználók regisztrációját követően nincs
garancia arra, hogy az Ön webhelyére fognak hirdetéseket célozni, aminek
eredményeképpen tartós bevételt hoznak Önnek.
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A Regisztráció online hirdetéshez program keretében azonban arra nyílik lehetősége,
hogy további hirdetőket vonzzon kifejezetten azzal a céllal, hogy az Ön webhelyén
jelenítsenek meg hirdetéseket. A Regisztráció online hirdetéshez program ugyan nem
generál Önnek közvetlen árbevételt, abból eredően azonban hasznot hozhat, hogy
több hirdetőt ösztönöz arra, hogy hirdetésével az Ön webhelyét célozza meg, ami
növeli versenyt az Ön hirdetési helyéért, csakúgy, mint az árbevételt. A Regisztráció
online hirdetéshez program ezenkívül lehetőséget nyújt nyitóoldala testreszabására,
hogy még tovább serkentse a hirdetőket arra, hogy webhelyéről regisztrálják magukat
a AdWords programban.

Miért kapok egyes érvényes konverziók után a teljes összegnél kisebb
összeget?
Egyes hivatkozó termékek esetében keresete annak a felhasználónak az országától
vagy régiójától függ, akire hivatkozott. Ne feledje, hogy a felhasználó helye nem
feltétlenül azonos az Ön helyével.
A következő összegeket kapja:
Legfeljebb 1 dollár minden sikeres Firefox-átirányításból.
Legfeljebb 2 dollár minden sikeres Pack-átirányításból.
A különböző felhasználói helyek pontos értékét a rendszer az egyes piacokra vonatkozó
megadott termék-célkitűzések alapján előre meghatározza. Az országonként változó,
konkrét bevételi értékekről azonban nem fedhetünk fel részleteket.

Hol jelennek meg a Google Pack hivatkozók?
A Google Pack hivatkozókat a következő helyeken tartózkodó megjelenítők és
felhasználók láthatják:
•

Ausztrália

•

Ausztria

•

Brazília

•

Kanada
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•

Franciaország

•

Németország

•

Hongkong

•

India

•

Olaszország

•

Japán

•

Mexikó

•

Hollandia

•

Oroszország

•

Dél-Korea

•

Spanyolország

•

Svájc

•

Tajvan

•

Egyesült Királyság

•

Amerikai Egyesült Államok

2007.09.08.

A termékek elérhetőségéből adódóan a fent felsoroltaktól különböző helyeken
tartózkodó felhasználók Firefox hivatkozói gombot fognak látni.

Mi a Google Toolbarral kiegészített Firefox?
A Mozilla Firefox egy olyan webböngésző, amely alkalmas többek közt a pop-up
ablakok letiltására, a többlapos böngészésre, valamint különféle adatvédelmi és
biztonsági szolgáltatásokat is nyújt. A Google Toolbart is tartalmazó Firefox
böngészővel további szolgáltatások is elérhetők: a Google kereső, a helyesírásellenőrző és az automatikus kitöltés (Autofill).
A Firefox böngészőről a http://www.mozilla.org/products/firefox oldalon talál további
információt.
A Google Toolbar szolgáltatásainak listáját a http://toolbar.google.com címen érheti el.
Az AdSense megjelenítők azzal is bevételt érhetnek el, hogy ajánlják a Firefox
böngészőt a felhasználóknak. Ha Ön is ezt szeretné tenni, kövesse az útmutatást,
ügyelve arra, hogy a Firefox terméket válassza ki.
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Nem Google termékek ajánlása
Honnan származnak a műveletenkénti elszámolású hirdetések?
A nem Google termékek ajánló hirdetései azoktól az AdWords hirdetőktől származnak,
akik érdekeltek műveletenként fizetett hirdetések megjelentetésében. Bizonyos
hirdetők számára a műveletenkénti árképzés a legelőnyösebb, mert ők határozhatják
meg, hogy a felhasználó által végrehajtott mely műveletért hajlandóak fizetni.

Több hirdetőt is ajánlhatok egyetlen hirdetési egységen belül?
Igen, több hirdetőre is lehet hivatkozni egyetlen hirdetési egységen belül. Ehhez
válasszon több ajánló hirdetést vagy adjon meg kategóriákat vagy kulcsszavakat; a
rendszer a hirdetéseket felváltva fogja megjeleníteni a hivatkozó egységben, mégpedig
a teljesítményük alapján. A jobban teljesítő hirdetések gyakrabban fognak megjelenni,
hogy Önnek minél nagyobb hasznot hozzanak, de közben a felhasználók számára is
megmaradjon a változatosság.

Mi történik, ha egy általam ajánlott hirdető leállítja kampányát, vagy
pedig kimerül a költségvetése?
Ha a webhelyén megjelenő ajánlási hirdetések valamilyen okból elérhetetlenné válnak,
akkor a következő két dolog egyike történik:
Ha bejelölte A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása jelölőnégyzetet, vagy
kulcsszavakat vagy kategóriákat választott a hirdetési egységéhez, akkor váltogatni
fogjuk a különböző ajánló hirdetéseit a hirdetési egység kitöltéséhez.
Ha nem jelölte be A legjobban teljesítő hirdetések kiválasztása jelölőnégyzetet,
vagy nem választott ki kulcsszavakat vagy kategóriákat a hirdetési egységéhez, akkor
az oldalon üres térköz jelenik meg ott, ahol azelőtt az elérhetetlen hirdetés volt
látható.
Ha maximalizálni szeretné az ajánlási bevételek generálási lehetőségét, akkor azt
ajánljuk, hogy a kód generálásakor jelölje be A legjobban teljesítő hirdetések
kiválasztása jelölőnégyzetet.
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AdSense feedek
Mik azok a feedek?
A feedek egy egyszerű módját kínálják a megjelenítők számára hogy weboldalaik
online tartalmát tömörítve tegyék elérhetővé. A feedek formátumukból adódóan
nagyon könnyen szétoszthatóak a felhasználók számára főcímek, cikkek, illetve
tömörítések formájában. A felhasználók gyakorta egy feedgyűjtőn (feed aggregator)
keresztül, mint a Bloglines, illetve a FeedDemon, iratkoznak fel a feedekre, mely
hozzáférést kínál az összes kívánt feedre egy helyen.
Az AdSense feedekhezsegítségével megjelenítőink tartalmilag célzott Google
hirdetéseket kapnak a feedjeikhez, ezáltal bevételhez segítve őket.

Mi az AdSense feedekhez?
Jelenleg az AdSense feedekhez BETA verzióban létezik. A program segítségével
bevételre tehet szert a feedekkel tartalmilag megcélzott hirdetések útján.
Az AdSense feedekhez, mint a többi AdSense program, tartalomhoz illő hirdetéseket
biztosít, és minden egyes rákattintásnál a Google fizet Önnek. Ha érdekli ez a program,
kérjük töltse ki ajelentkezést.
További információért tekintse meg a legjobb ötleteketmelyek segítenek Önnek abban,
hogy a legtöbbet hozza ki a programból.

Az AdSense feedekhez esetében melyek a bevált megoldások?
A feedek révén a megjelenítők újfajta módon juttathatják el a tartalmakat a
felhasználókhoz. A szövegkörnyezethez illeszkedő, hasznos hirdetések elhelyezését
lehetővé tévő AdSense feedekhez szolgáltatással a megjelenítők az eredeti tartalom
feedek formájában történő terjesztésekor is bevételre tehetnek szert. Az AdSense
feedekhez programban részt vevő megjelenítőknek ajánlott megoldások az
alábbiakban találhatók.
A cikkek teljes szövegét terjessze. Minél több tartalom érhető el egy webhely
feedjeiben, annál pozitívabb a felhasználói élmény, és annál nagyobb valószínűséggel
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iratkoznak fel a feedekre. Ha nem tudja elhelyezni a cikkek teljes szövegét a
feedekben, akkor a címhez mellékeljen egy minél több információt magába foglaló
kivonatot.
Ne helyezzen el cikkenként egynél több hirdetési egységet. A feedek
technológiája rendezett, erősen célzott megoldást jelent, és a felhasználói kör
megtartása és bővítése érdekében meg kell őrizni ezeket a jellegzetességeit. Az
AdSense feedekhez hirdetési formátuma letisztult és egyszerű; ezzel biztosítható, hogy
a felhasználók ne érezzék zavarónak a hirdetéseket.
A hirdetési egységet a cikkek végére helyezze. A felhasználókat a cikk tartalma
érdekli, tehát ezt kell előre helyezni. Az utána szereplő hirdetést így el tudják helyezni
a szövegkörnyezetben.
Tegye közzé a feedek használatára vonatkozó feltételeket és
korlátozásokat. Ahogy a webhelyen szereplő eredeti tartalomhoz, úgy a feedek
tartalmához is fűződnek bizonyos jogai. Ha tisztázni szeretné ezeket a jogokat, akkor a
feedek felhasználásával kapcsolatos feltételeket és korlátozásokat helyezze el a
webhelyén.
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Az AdSense kód elhelyezése
webhelyemen
Hirdetés elhelyezése
Hol helyezzem el a Google hirdetéseket az oldalaimon belül?
A Google hirdetések leghatékonyabb helye a tartalomtól függően, oldalról oldalra
változhat. Az alábbi néhány pont figyelembe vételével helyezze el hirdetéseit:
•

Mit szeretnének a felhasználók az oldalamra tett látogatással elérni?

•

Milyen szokásokat követnek a felhasználók egy adott oldal áttekintése során?

•

Hova fog a felhasználók figyelme valószínűleg a leginkább összpontosulni?

•

Hogyan helyezhetem el a hirdetéseket ezen a területen anélkül, hogy a
látogatók útjában állnának?

•

Hogyan biztosíthatom oldalam tiszta, áttekinthető és vonzó elrendezését?

Léteznek bizonyos területek, amelyeken elhelyezve a hirdetések jellemzően
hatásosabbak, mint máshol lennének. Ezeknek az előnyös területeknek az
elhelyezkedését illusztrálja az itt látható mintaoldal "hőtérképe". A színek a sötét
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narancstól (a legjobb teljesítmény) a halványsárga árnyalatig (leggyengébb
teljesítmény) rangsorolják az elhelyezkedést. Amennyiben az egyéb tényezőkben nincs
eltérés, úgy általában a hajtás felett elhelyezett hirdetések teljesítménye jobb, mint a
hajtás alatt elhelyezkedőké. A tartalomban gazdag területek, illetve a navigációt segítő
elemek közelében elhelyezett hirdetések általában jó teljesítményt produkálnak, mivel
a látogatók ezekre a helyekre fokozott figyelmet fordítanak.
Míg ez a hőtérkép hasznos iránymutató, a hirdetések elhelyezésével kapcsolatos
döntéseket erősen ajánlott elsősorban a saját felhasználók szokásai alapján meghozni.
Gondolja végig, milyen viselkedési mintákat követnek az egyes oldalak használata
során, illetve mi lenne számukra a leghasznosabb és a leginkább szembetűnő.
Tapasztalni fogja, hogy bizonyos oldalakon a legoptimálisabb hirdetés elhelyezés nem
feltétlenül esik egybe azzal, amire Ön számítana.
Azokon az oldalakon például, amelyeket a felhasználók általában egy cikk
elolvasásának céljával keresnek fel, a közvetlenül a szöveg vége alatt elhelyezett
hirdetések általában jó teljesítményt mutatnak. Az ilyen pontosan célzott hirdetések
szinte megválaszolják azt a "Hogyan tovább?" kérdést, amelyet a felhasználók a cikk
elolvasása után tesznek fel maguknak.

Hogyan határozhatom meg az 'első' hirdetési egységet, ha többet is
használok egy oldalon?
A többszörös hirdetési egység rendszer minden egyes hirdetési egységbe szolgáltat
hirdetéseket, abban a sorrendben, ahogy a HTML kódban szerepelnek. A legtöbb
esetben, ez ugyanaz a sorrend lesz, ahogy a hirdetési egységek megjelennek az
oldalán. Azonban, ha a kódja DIV tag-eket használ, vagy más pozícionálási technikát,
lehetséges, hogy rendszerünk egy bizonyos hirdetési egységet fog elsőként
meghatározni, még akkor is, ha ez utoljára jelenik meg a felhasználónak az oldal alján.
Mivel lehetséges, hogy rendszerünk nem tudja minden hirdetési egységét megtölteni,
fontos, hogy meghatározza a 'fő' hirdetési egységét, mely elsőként jelenik meg a HTML
kódjában.
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Hogyan határozhatom meg a webhelyemen megjelenő hirdetések
helyét?
A webhelyén megjelenő egyéb elemekhez, például a képekhez hasonlóan a Google
hirdetések elhelyezését is módosíthatja HTML-tagek segítségével.
Ha például egy AdSense hirdetés kódját a <div align="center"> és </div> tagek közé
írja, a hirdetési egység középre rendezve jelenik meg a weboldalon. Arra is lehetőség
van, hogy az oldal teljes tartalmát egy HTML-táblázatban helyezze el, és így a táblázat
kívánt mezőjébe helyezve határozhatja meg a hirdetési egység helyét.
Felhívjuk figyelmét, hogy bár készséggel segítünk az AdSense kóddal kapcsolatos
problémák megoldásában, a HTML-szerkesztéshez nem áll módunkban általános
segítséget nyújtani.

Hogyan helyezhetem el a hirdetéseket az XHTML-oldalakon?
Sajnos nem tudunk Önnek részletes útmutatást adni ahhoz, hogyan alakíthatja az
AdSense-kódot az XHTML-weboldalak számára megfelelő formátumúra, azonban azt
javasoljuk, hogy a Google keresővel hajtson végre keresést az AdSense HTML kifejezés
megadásával.

Jó az AdSense hirdetési kód PHP weboldalon is?
Míg az Adsense kód variábilis Javascript utasításokat tartalmaz, ugyanakkor HTML
kódok blokkja is mely kompatibilis a legtöbb PHP oldallal.
Amennyiben további kérdése lenne a hirdetési kód PHP oldalon való elhelyezésével
kapcsolatban, javasoljuk, hogy a következő terminusokat használja 'adsense php'.
Ha további segítségre lenne szüksége HTML kódjával kapcsolatban, kérjük nézze
megHTML online forrásainkat.

Tudnak segíteni HTML-em szerkesztésében?
Ha további segítségre van szüksége az AdSense hirdetési kód beillesztéséhez
weboldalára, azt ajánljuk, használja az alábbi Google súgókat.
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Kérjük, vegye figyelembe strong>: Ha jelenleg WYSIWYG szoftvert használ, vagy más
HTML szerkesztő szoftvert, nézze meg a felhasználói kézikönyvet, vagy lépjen
kapcsolatba az adott termék technikai tanácsadó csapatával

Az AdSense dinamikusan előállított webhelyeken is használható?
Az AdSense robot az AdSense hirdetési kódot tartalmazó összes URL-címet indexelik,
így válik lehetővé az egyes oldalak tartalmához illeszkedő hirdetések megjelenítése. Ha
a webhely tartalma dinamikusan áll elő valamilyen programozási nyelv, például PHP
alkalmazásával, illetve adatbázisban lévő információk alapján készül, az egyes URLcímek szerint továbbra is lehetséges az egyes oldalak tartalmának megfelelően célzott
hirdetések átadása.
Az alábbi típusú dinamikus webhelyek esetében azonban a célzott hirdetések
fogadásához szükség lehet némi módosításra:
Űrlap küldésére a POST metódust alkalmazó dinamikus weboldalak
A POST metódust használó webhelyek számos különböző tartalmi oldalt ugyanazon
URL-cím alatt jelenítenek meg. Az egyes oldalak tartalmának célozhatósága érdekében
javasoljuk, hogy változtassa meg ezeket az oldalakat, és a változók átadására a GET
metódust alkalmazza.
Bejelentkezést igénylő, illetve az egyes felhasználók igényeire szabott webhelyek
Ha a webhely bejelentkezést igényel, akkor a robot számára lehetővé kell tennie a
weboldalak tartalmának elérését; ehhez explicit módon hozzáférést kell adnia neki.
Munkamenet-azonosítókat használó dinamikus oldalak
A felhasználó által beírt URL-címhez munkamenet-azonosítót fűző webhelyek esetében
problémát jelenthet a szövegkörnyezethez illő hirdetések megjelenítése. A
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munkamenet-azonosítók miatt, illetve a rendszerünk által a weboldalak indexelésére
alkalmazott módszerből fakadóan megnőhet a robotk által a szerverszerverre rótt
terhelés. A probléma elhárítása érdekében javasoljuk, hogy távolítsa el a munkamenetazonosítókat az URL-címekből.
Ha továbbra is közhasznú hirdetések jelennek meg a dinamikusan előállított
weboldalakon, akkor ezt valószínűleg más probléma okozza.

Hogyan vehetek fel Google-hirdetéseket az oldalsó sávomba?
Engedélyezett elrendezéseket tartalmazó blog esetében egyszerűen adjon új AdSenseoldalelemet az oldalsó sávjához, vagy húzzon egy már meglévő elemet a kívánt helyre.
Ha klasszikus sablont használ, másik megoldásként AdSense-kódját közvetlenül be kell
másolnia a Sablon lapon található forráskódba. Például a hirdetéskód beillesztésére
alkalmas hely a következő két kódsor után található:
<!-- Begin #sidebar -->
<div id="sidebar"><div id="sidebar2">
IDE KERÜL AZ ADSENSE-KÓD
Részletes, lépésekre lebontott utasításokért látogasson el a Blogger Ügyfélszolgálati
központba.

Hogyan helyezhetek el Google-hirdetéseket Blogger blogom alján?
Engedélyezett elrendezéseket tartalmazó blog esetében egyszerűen hozzáadhat új
AdSense-oldalelemet blogjának aljához, illetve áthúzhat már meglévő elemet a kívánt
helyre.
Ha klasszikus sablont használ, AdSense-kódját közvetlenül be kell másolnia a "Sablon"
lapon található forráskódba. Ha Google-hirdetéseket kíván elhelyezni blogjának alsó
részén, a kódot a használt sablontól függően közvetlenül ezen sorok fölé kell
beillesztenie:
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IDE KERÜL AZ ADSENSE-KÓD
</div></div>
<!-- End #main -->
VAGY
IDE KERÜL AZ ADSENSE-KÓD
</div>
<!-- End #main -->
VAGY
IDE KERÜL AZ ADSENSE-KÓD
<!-- End main column -->

Hogyan illeszthetek be egy Alternatív Hirdetést?
Az alternatív hirdetés URL-jét a Hirdetési kód oldalán adhatja meg. Egyszerűen adja
meg a teljes elérési útját bármely képnek, HTML oldalnak, vagy hirdetés szervernek, és
az URL betöltődik minden olyan esetben, amikor nem tudunk célzott hirdetéseket adni
oldalához. Ezenkívül megadhat egy HTML színkódot, hogy egy egyszínű blokkot
kapjon, amikor nincs rendelkezésére álló hirdetés, illetve egy becsukódó hirdetési
egység script-et , hogy minimalizálja a hirdetési egység felületét.
További információkért az alternatív hirdetésekről, azt javasoljuk, olvassa el az
AdSense Kézikönyv Kezdőknek: Alternatív Hirdetések részét.
1. Lépjen be AdSense számjába https://www.google.com/adsense
2. Kattintson az AdSense kontextusban részre
3. Kattintson a Hirdetési kódra
4. Miután kiválasztott egy szín palettát, illetve hirdetési formát, adja meg a teljes
elérési útját (beleértve a http://) bármely képnek, HTML oldalnak, vagy hirdetés az
Alternatív Hirdetés szövegdobozba, vagy kattintson a Szín választására , ha egy HTML
színkódot szeretne megadni.
5. Kattintson a Kód frissítésére
6. Másolja be a hirdetési kódot oldalaira.
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Alternatív hirdetése bármelyik lehet az alábbiak közül:
•

Statikus képek

•

Kattintható képek: A kattintható képek betöltéséhez adja meg a hirdetéséhez
tartozó link adatait tartalmazó HTML oldalt. Alább látható egy példa a kódot
tartalmazó HTML oldalra:
<a href="http://www.google.com" target="_top"><img
src="http://www.mydomain/images/Picture1.jpg" border="0" /></a>

•

Hirdetési szerver: Megadhatja egy hirdetési szerver URL-jét is. További
információkért egy független hirdetési szerver belinkeléséről, kérjük lépjen
kapcsolatba a hirdetési hálózattal közvetlenül.

•

HTML színkód: Bármely szín hexa színkódjának a megadásával egy egyszínű
négyzetet mutathat, mint alternatív hirdetés.

•

Becsukódó hirdetési egység script: Adja meg a teljes eléséri útvonalat a
becsukódó hirdetési egység script-jéhez domain-jén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiválasztott képet, vagy hirdetést meg kell vágjuk,
amennyiben formátuma nem egyezik az AdSense hirdetési formával.

Mik a becsukodó hirdetési egységek, és hogyan illeszthetem be őket?
A becsukódó hirdetési egység egy továbbfejlesztett verziója az alternatív hirdetésnek a becsukódó hirdetési egység kód 'becsukja' a hirdetési egységet, így az nem foglal
helyet, ha azt nem tudjuk célzott hirdetéssel megtölteni. Ez lehetővé teszi az Ön
számára, hogy minimalizálja az üres helyek számát, melyek egyébként előre
megszabott színeket öltenének. Azt javasoljuk, hogy csak a gyakorlottabb felhasználók
használják a becsukódó hirdetési egységeket oldalukon.
A becsukódó hirdetési egységek beillesztéséhez, szüksége lesz egy kis HTML file
elhelyezésére saját domainjén.. Az alternatív hirdetés URL-je erre fog hivatkozni olyan
esetekben, ha nem tudunk hirdetést biztosítani erre a hirdetési egységre. Kérjük,
kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson jobb gombbal az alábbi linkre, válassza a 'Mentés másként...' pontot, és
töltse le a becsukódó hirdetési egység fájlt
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google_adsense_script.html
Ezt a fájlt bárhova bemásolhatja domainjén belül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amennyiben egyszerre több domainen vagy aldomainen is futtat hirdetéseket, minden
egyes domainen vagy aldomainen el kell helyeznie a fájlt ahol becsukódó hirdetési
egységeket kíván alkalmazni..
Készítse el hirdetési kódját a 'Hirdetési kód' oldalon AdSense számlájában. Az
Alternatív hirdetések URL szövegdobozban adja meg a becsukódó hirdetési egység
HTML fájl teljes elérési útvonalát domainjén. Például:
http://www.example.com/scripts/google_adsense_script.html
Másolja be a hirdetési kódot weblapjaira. Bizonyosodjon meg róla, hogy az alternatív
hirdetés a weboldalához hasonlóan azonos domainen vagy aldomainen lévő becsukódó
hirdetési egységek scriptre hivatkozik. Például, ha az alternatív hirdetés URL-je a
www.example2.com címen lévő becsukódó hirdetési egységek HTML fájlra hivatkozik,
nem helyezheti el hirdetési kódját a www.example.com-on vagy a
forums.example2.com oldalain. Ha ezt megteszi, hibákat generál oldalán
Ha sikeresen beillesztette a becsukódó hirdetési egység kódot, hirdetési egységei el
fognak tűnni, ha nincs hozzájuk célzott hirdetés. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az
Internet Explorer 5.0 vagy alacsonyabb verziójú keresőkben üres, áttetsző dobozként
fog megjelenni. Ezen kívül, amennyiben Blogger megjelenítő is, ahhoz, hogy a
becsukódó hirdetéseket tudja alkalmazni, webhelyét vagy egy külső szerveren kell
elhelyeznie, vagy a Blog*Spot Plust kell használnia.

Hogyan helyezhetek el Google-hirdetéseket Blogger webhelyem
blogbejegyzései között?
Ez a funkció jelenleg nem érhető el engedélyezett elrendezésekkel működő blogok
esetében. Ha azonban klasszikus Blogger-sablont használ, felvehet AdSenseegységeket a blogbejegyzések közé a Sablon lapon található HTML-forráskód
szerkesztésével. Ha blogbejegyzései között AdSense Google-hirdetéseket kíván
elhelyezni, az AdSense-kódot közvetlenül ezután a HTML-forráskódsor után kell
beillesztenie:
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<!-- End.post -->
IDE KERÜL AZ ADSENSE-KÓD

Hogyan adhatok Google-hirdetéseket Blogger webhelyemhez?
Ha a Blogger-fiók Elrendezés sablonját használja, egyszerűen kövesse a Blogger
Ügyfélszolgálati központban olvasható lépésekre lebontott utasításokat. Szintén
hasznos lehet megtekinteni azaktiválással kapcsolatos demónkat (csak angol nyelven
érhető el). Ez a demó bemutatja a hirdetéskód egy webszerkesztő (például a Blogger)
segítségével történő beillesztésének 3 szokványos módját.
Ha azonban klasszikus Blogger-sablont használ, ezeket a lépéseket hajtsa végre.

Hogyan adhatok többszörös hirdetési egységeket oldalamhoz?
Több hirdetési egységet egyszerűen adhat oldalához, csak másolja be a hirdetési kódot
HTML forrásába. Minden hirdetési egység személyre szabható a Hirdetési kód oldalán::
Lépjen be fiókjába a következő címen:https://www.google.com/adsense/
Kattintson az"AdSense kontextusban" tablóra.
Válassza ki a hirdetés formáját és bármely opciót, melyet meg akar adni hirdetésének.
Másolja be a kapott hirdetési kódot lapja HTML forrásába, ahol úgy érzi, hogy
kellenének további hirdetések.
Akár három hirdetési egységet is megadhat ezzel a módszerrel.

Keresőmező elhelyezése
Megjeleníthetők-e a hirdetések az olyan eredményoldalakon, amelyek
nem a Google keresőhöz tartoznak?
Ha a webhelyén olyan eredményoldalak szerepelnek, amelyek nem a Google keresőhöz
tartoznak, Google-hirdetéseket helyezhet el ezeken az oldalakon. Az AdSense
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kereséshez termék eredményoldalain a saját webhelyén azonban nem helyezhet el
további hirdetéseket.
A Google segítségével a webhelyén elért keresési eredmények hasznosításához az
AdSense kereséshez terméket ajánljuk. Az AdSense kereséshez termék segítségével a
megjelenítők keresési szolgáltatást bocsáthatnak a felhasználók rendelkezésére, a
keresési eredményeket megjelenítő oldalakon szereplő Google-hirdetésekkel pedig
pénzt kereshetnek. Egy AdSense kereséshez mező elhelyezésével a programunk
szabályainak megfelelő webhelyeken a megjelenítők webes keresést (és igény szerint
webhelyes keresést) kínálhatnak, és ehhez kapcsolódó haszonra tehetnek szert a
Google testreszabható és hasznot hozó keresési eredményoldalaiból. További
tájékoztatást a GYIK AdSense kereséshez című részében talál.

Milyen webhelykódolást célszerű választani az 'AdSense kereséshez'
kódhoz?
Az 'AdSense kereséshez' kódhoz olyan kódolást kell választani, amely egyezik a
böngésző kódolásával. Ha nem megfelelő kódolást választ, a keresési eredmények
helytelen megjelenítését tapasztalhatja. A böngészőnek megfelelő kódolás
megadásához kövesse az alábbi lépéseket:
Ha az Internet Explorer böngészőt használja:
Válassza a böngésző 'Nézet' menüjének 'Kódolás' parancsát.
A 'Kódolás' parancshoz tartozó almenüben tekintheti meg a böngészőhöz beállított
kódolást. Ha egyik kódolás sincs kiválasztva, vigye a mutatót az 'Egyebek' parancsra.
Ha a Mozilla Firefox böngészőt használja:
Válassza a böngésző 'Nézet' menüjének 'Karakterkódolás' parancsát.
A 'Karakterkódolás' parancshoz tartozó almenüben tekintheti meg a böngészőhöz
beállított kódolást. Ha egyik kódolás sincs kiválasztva, vigye a mutatót az 'Egyéb
kódolások' parancsra.
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Ha a Mozilla vagy a Netscape böngészőt használja:
Válassza a böngésző 'View' (Nézet) menüjének 'Character Encoding' (Karakterkódolás)
parancsát.
A 'Character Encoding' (Karakterkódolás) parancshoz tartozó almenüben tekintheti
meg a böngészőhöz beállított kódolást. Ha egyik kódolás sincs kiválasztva, további
kódolásokat is megtekinthet.
Ha a Safari böngészőt használja:
Jelenítse meg a böngésző eszköztárában található 'Safari' menüt.
Válassza a 'Preferences' (Beállítások) parancsot.
A felső menüben válassza az 'Appearance' (Megjelenés) elemet.
Ellenőrizze, hogy milyen beállítás van megadva a Default Encoding (Alapértelmezett
kódolás) szakaszban.
Ha korábban helytelen kódolást használt, a keresési eredmények megfelelő
megjelenítéséhez újra létre kell hoznia a keresési kódot a helyes kódolás használatával.
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Hirdetéseim személyre szabása
Mi az az A/B teszt, és hogyan végezhető el?
A/B tesztet akkor végezhet, amikor kettő (vagy több) különböző helyzetet kíván
összehasonlítani: az A helyzetet és a B helyzetet. Az AdSense termékkel végrehajtott
A/B tesztelés azért fontos, mert így állapíthatja meg, milyen hirdetési stílusokkal érheti
el a legnagyobb bevételt. Kipróbálhatja például, hogyan teljesít a Szabadtér színpaletta
a Tengerpart palettához viszonyítva, illetve a 728x90 méretű szalaghirdetés a kisebb,
468x60 méretű szalaghirdetéshez viszonyítva.
Hogyan végezhető el az A/B teszt? Az A/B teszt végrehajtásához két fontos szempont
kapcsolódik:
Az esetek között csak egy különbség lehet.
A két esetet egyszerre kell futtatni.
Ez a két korlátozás lehetővé teszi az egyes módosítások hatásának felmérését. Ha
például december közepén változtatja meg a hirdetések színét, nehéz lesz
megállapítani, hogy a kattintások számának növekedése az új színeknek, egy új
releváns hirdetési kampánynak, vagy egyszerűen a karácsonyi forgalomnövekedésnek
tudható-e be. Ebben az esetben jobb megoldás lenne a forgalom 50%-át a régi
színekkel, 50%-át pedig az új színekkel bonyolítani, így közvetlenül összehasonlíthatja
az eredményeket. Az eredmények egyszerű összehasonlításához különböző egyedi
csatornát kell használnia a két formátumhoz.
Javaslat: Optimalizálás csatornákkal című útmutatónkban átfogó áttekintést talál
néhány elvégezhető tesztről és azok nyomon követéséről.
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Link hirdetések
Mi a link egység?
A link egység egy új hirdetési forma melyet ajánlunk megjelenítőinknek. A link egység
egy, a weboldalhoz kapcsolódó, különböző témákból álló listát tüntet fel ugyanazt a
tartalom alapú algoritmust használva melynek a segítségével hirdetéseket biztosítunk
weboldalaihoz. A különböző témákra rákattintva jutunk el a hozzájuk kapcsolódó
hirdetésekhez.
The result is advertisements that are closely targeted to the interests of your users. By
selecting the topics through interaction with the ad unit, users are presented with
useful information in the form of related advertisements. Their direct involvement with
the evolution of the ad unit guarantees an interest in the ads that are presented.
A linkegységekkel optimálisan kihasználható a korlátozott hely
Amennyiben oldalain kifejezetten a webhelyéhez, illetve olvasóinak érdeklődéséhez
igazodó hirdetési egységeket szeretne megjelenítni, úgy vegye fontolóra a
linkegységek alkalmazását. Az egyes linkegységeken belül az Ön webhelyének
tartalmához köthető témák listája szerepel. Az ezek valamelyikére történő kattintással
látogatói az AdWords-hirdetéseknek egy kapcsolódó oldalára jutnak el. Igaz, hogy
közvetlenül a témákra való kattintások által Ön nem tesz bevételre szert, azonban
kifizetést kap az AdWords-oldalakon megjelenő találatok bármelyikére való kattintás
után.
Linkegység

A linkegység-formátumok megtekintése
A linkegységek különösen hatékonyan egészítik ki az olyan szűkebb témákkal
foglalkozó oldalakat, amelyeket a látogatók jól körülírható információk beszerzésének
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céljával keresnek fel. A különféle formátumok lehetővé teszik a hatékony
helykihasználást is, ezért ajánlatos a webhely egészén belül megkeresni a
linkegységekkel kitölthető új és szokatlan helyeket. Ne feledje, hogy három szabványos
AdSense hirdetési egység mellett bármely oldalon elhelyezhet még három linkegységet
is.
Ha továbbiakra kíváncsi a linkegységekkel kapcsolatban, olvassa el az AdSense Súgó
Központ linkegységekről szóló szakaszát.
Hogyan befolyásolják a linkegységek AdSense jelentéseimet?
Linkegységeinek teljesítményét az alábbiak szerint vesszük bele a jelentésekbe.
Megjelenítések: rögzítjük az egyes hirdetési egységek megjelenítését, valahányszor
megjelenik egy linkegység, valamit egy további oldalmegjelenítést, ha a felhasználó
egy linkegység címére kattintva tölt be egy hirdetési oldalt. Ez a második oldal annyival
növeli hirdetési egysége megjelenítéseinek számát, ahány hirdetés látható az oldalon.
Kattintások: a linkegységen belül található címlinkekre való kattintás nem számít bele
a jelentésekbe. Csak a linkegységekre történő kattintáskor betöltődő oldalon látható
Google hirdetésekre való kattintásokat rögzítjük. Ha például egy felhasználó rákattint
egy a "régi motorbiciklikről" szóló linkre, és ezt követően rákattint egy motorok
restaurálásával kapcsolatos hirdetésre, egyetlen kattintás fog beleszámítani a
jelentéseibe: a "régi motorbiciklikről" szóló linket nem számítjuk, az restaurálási
hirdetésre való kattintást pedig egy kattintásként vesszük figyelembe.
Mivel mind az egyes linkegységekért, mind a megjelenő oldal hirdetéseiért
felszámítunk egy hirdetési megjelenítést, a további megjelenítések a jelentésekben
alacsonyabb CPM-et és átkattintási arányt fognak eredményezni.
Lehetősége van elkülöníteni a linkegységek teljesítményét. Ha önállóan szeretné látni a
linkegységek teljesítményét, keresse meg a Részletes jelentések oldalt, amely a
Jelentések fül alatt található. Ezután jelölje be a Linkegységek elemnél a Statisztika
választógombot. Az áttekintő jelentésekben továbbra is összevetve jelenik meg a
szokásos hirdetések és a linkegységek teljesítménye.

158/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Elhelyezhető több linkegység ugyanazon a weboldalon?
Igen. Egy weboldalon legfeljebb három linkegység helyezhető el, a megengedett
három szabványos hirdetési egységen és két keresőmezőn kívül. Csupán arra kell
ügyelnie, hogy a weboldal megfeleljen programszabályzatunknak.

Rákattinthatok az oldalamon található link egységekre?
Minden AdSense megjelenítő számára megengedett, hogy rákattintson a link
egységekre weboldalán feltéve, hogy a témakörökre való kattintást követően nem
kattint rá a Google hirdetésekre. A hirdetésekre való kattintás nem megengedett, mivel
az megnöveli a hirdetők költségeit.
Mindazonáltal arra is fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy az oldalán található link
egységekre való kattintás potenciálisan megzavarhatja jelentéseinek pontosságát a
mesterségesen kiváltott oldal megjelenések következtében.

Hogyan helyezhetek el linkegységeket a weboldalamon?
Az AdSense megjelenítők legfeljebb három linkegységet helyezhetnek el bármely olyan
tartalmi oldalukon, amely megfelel a programszabályzatunknak. Nagyon egyszerűen
lehet linkegységet elhelyezni: mindössze egy kódtömböt kell bemásolni a weboldalak
forráskódjába. Az alábbi útmutatások szerint helyezheti el a szöveges hirdetéseknek
ezt az új formáját a webhelyén:
Jelentkezzen be AdSense-fiókjába a www.google.com/adsense címen.
Kattintson az AdSense beállítás fülre
és válassza az AdSense kontextusban terméket.
Jelölje be a Link egység választógombot, majd lépjen tovább.
Válassza ki a hirdetési egység formátumát a Formátum legördülő listából, és a
megfelelő választógomb bejelölésével adja meg, hogy egységenként négy vagy öt link
jelenjen-e meg.
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Válassza ki a színpalettát, majd ha kívánja, rendeljen egy csatornát és egy alternatív
hirdetést a hirdetési egységhez.
Másolja ki a kódot az AdSense-kódja mezőből, és illessze be a weboldalai
forráskódjába. Ügyeljen arra, hogy teljes egészében másolja a kódot, és hogy a
forráskód törzsszakaszába illessze be.
A weboldalak módosítása után azonnal megjelennek a linkegységek. Ha még nem
vizsgáltuk át a weboldalát, eleinte az alternatív hirdetést vagy a "Hirdetések
megjelenítése a következőről:" keresőmezőt jeleníthetjük meg a linkegységben.

Miért látok egy keresődobozt a link egységben?
Mikor nem tudunk releváns hirdetési témakört biztosítani a link egységéhez,
megnézzük, hogy kijelölte-e az alternatív hirdetést. Abban az esetben ha nincs kijelölve
semmilyen alternatív hirdetés, a link egység egy üres keresődobozt fog mutatni 'a
hirdetések megtekintéséhez' felirattal, melybe a felhasználók beleírhatják a keresésre
szánt kifejezést. Az ennek eredményeképp megjelenő hirdetésekre történő kattintások
után bevétel illeti a megjelenítőt.

Miért van az, hogy link egységeket látok az AdSense hirdetési
egységekben?
A Google-nál folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan tudnánk még több új
szolgáltatással a megjelenítőinket segíteni. Ennek keretében egy kisléptékű tesztet
futtatunk melyben link egységeket helyezünk el AdSense hirdetési egységekben . Ez a
teszt az oldalmegjelenítések kevesebb mint 2% -át érinti, így előfordulhat, hogy Önt ez
nem is fogja érinteni. Eme teszt alatt vegyes hirdetési egységeket fogunk mutatni a
megjelenítők oldalain.
Önnek mind a link egységeken keresztül, illetve a hirdetési egységekben található
hirdetésekre eső kattintás után fizetünk. Mivel ez a teszt csak korlátozott ideig
működik, nem tudjuk biztosítani, hogy a link egységeket ilyen formában fogjuk a
jövőben is elérhetővé tenni.
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Képes hirdetések
A változatosság, illetve az oldal hirdetési helyeiért folyó verseny fokozása a képes
hirdetések engedélyezése révén
Amikor úgy dönt, hogy nemcsak szöveges, hanem képes hirdetéseket is megjelenít, az
oldalainak hirdetési helyeire licitáló lehetséges hirdetők körét a lehető legszélesebbre
bővíti. A szöveges, illetve képes hirdetések közös aukción versenyeznek az Ön oldalain
való megjelenésért, mi pedig ezek közül automatikusan az(oka)t választjuk ki,
amely(ek) az Ön webhelyén a leghatékonyabban alkalmazható(ak).
Szeretné a képes hirdetéseket próbára tenni? A Fiókom fülön a Hirdetéstípus
beállítása pont alatt kiválasztott opció a "Szöveges és képes hirdetések megjelenítése
minden hirdetési egységben" legyen, majd ellenőrizze oldalainak egy kisebb részén a
beállítás hatását legalább két héten át. A fejleményeket a csatornák használatával
követheti figyelemmel. Így eldöntheti, hatékonyan tudja-e alkalmazni a képes
hirdetéseket. Minél több adat áll a rendelkezésére, annál jobban megalapozott
döntéseket tud webhelyével kapcsolatban hozni. Próbálja ki a képes hirdetéseket. Ez
által személyesen is tapasztalhatja azok hatását.
Ötlet a képes hirdetések megjelenítéséhez: amennyiben az Ön webhelye számára
elérhető hirdetéskészlet egésze által kínált lehetőségeket szeretné kihasználni,
feltétlenül a képes hirdetések megjelenítését lehetővé tévő formátumot válassza. A
képes hirdetések megjelenési formátumainak listáját itt találja.

Mik a képes hirdetések?
A képes hirdetések grafikus hirdetések, jelenleg 4 főbb formátumban. Az általános
szalaghirdetéses reklámozástól, hogy a Google képes hirdetések pontosan a
tartalomszolgáltatók oldalainak tartalmához kapcsolódnak az AdSense kontextuális
hirdetés technológia használatával. A hirdetők kulcsszavak kiválasztásával célozzák
képes hirdetéseiket, melyek a termékükhöz kapcsolódnak, és a Google hozzácsatolja a
képes hirdetéseket az Ön oldalának tartalmához, és kontextusaihoz.
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A képes és szöveges hirdetések együttes futtatása kiterjeszti a lehetséges hirdetések
gyűjteményét oldalán, és jobban jövedelmezőbbé teszi. A Google technológiája oldalról
oldalra meghatározza, milyen hirdetések hozhatnak Önnek több bevételt, és a
megfelelő formátumot adja oldalára.
Kérem, vegye figyelembe, hogy a Google képes hirdetések jelenleg beta állapotban
vannak, és nem elérhetők az AdSense keresésért találati oldalakon.

Milyen formátumokban jelenhetnek meg a képes hirdetések?
Jelenleg a képes hirdetések az alábbi formákban érhetők el:
•

nagy szalaghirdetés (728x90)

•

szalaghirdetés (468x60)

•

felhőkarcoló (120x600)

•

átlagos téglalap (300x250)

•

széles felhőkarcoló (160x600)

Minden formára láthat példát az AdSense Ad Formats oldalon.

Többet fogok keresni a képes hirdetésekkel?
Bár nem garantálhatunk semmit konkrétan a szöveges vagy képes hirdetések
lehetőségeivel kapcsolatban, úgy véljük, a képes hirdetés jó választás azoknak, akik
oldaluk jövedelmezővé tételén fáradoznak. Akkor mutatunk képes hirdetéseket, ha
magasabb értéket hoznak, mint az azonos helyen és időben futó szöveges hirdetések.

Mutathatok csak képes hirdetéseket?
Igen. Választhatja a csak képes hirdetés megjelenítést minden hirdetési egységre a
Csak képes hirdetések opcióval a hirdetési kód generálásánál.
Azonban a maximális bevétel megcélzásához, azt javasoljuk, hogy válassza a Szöveges
és képes hirdetéseket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legjobban célzott, és
legtöbb bevételt hozó hirdetéseket jelenítsük meg oldalain, jobb felhasználói
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tapasztalatokat biztosítva felhasználóinak, és potenciálisan növelve AdSense
bevételeit..

Hogyan engedélyezhetem/tilthatom le a képes hirdetéseket?
Két módja van annak, hogy engedélyeztesse a képes hirdetéseket: az AdSense kezelő
felületen található választógomb segítségével kérheti minden egyes oldalra, illetve,csak
egyedi oldalakra. Az egyéni oldalra beállított megjelenítés mindig felülírja az általános
fiókbeállításokat.

Képes hirdetések engedélyezéséhez a fiókjában:
Lépjen be fiókjába a https://www.google.com/adsense
Kattintson a Számlám tablóra
Kattintson aszerkesztésre mely a Hirdetés típus beállítása mellett található
Ahhoz, hogy minden oldalon megjelenjenek a képes hirdetések, kérjük, válassza a
Szöveges és képes hirdetések megjelenítése az összes hirdetési egységben . Kérem,
vegye figyelembe, hogy bármely oldalon, ahol egyedi beállításokat adott meg, nem
változik a beállítás.
A képes hirdetések letiltásához fiókjában, kövesse a fent leírt lépéseket, és válassza a
Szöveges hirdetések minden hirdetési egységben pontot az 4. lépésnél.

Képes hirdetések engedélyezése egyedi oldalakra:
Egyedi oldalakon engedélyezni a képes hirdetéseket igazán egyszerű. A hirdetési kód
generálásakor válassza ki ezt a lehetőséget, és helyettesítse vele a létező AdSense
kódot az alábbi módon. Ez akkor hasznos, például, ha úgy dönt, hogy minden oldalán
legyenek képes hirdetések, de a honlapján nem kívánja megjeleníteni őket.
Lépjen be fiókjába a https://www.google.com/adsense
Kattintson az "AdSense kontextusban" részre
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Kattintson a Hirdetés kódra
Amikor hirdetési kódját generálja, válassza vagy a Csak szöveges hirdetések, vagy a
Szöveges és képes hirdetések lehetőséget a Hirdetés típusa legördülő menüből
Másolja be ezt a hirdetési kódot a kívánt oldalakra. A kézi beállításokat nem fogja
befolyásolni semmilyen, a teljes fiókra kiterjedő változtatás, ahogy azt előzőleg leírtuk.
.

Hogyan tudom nyomon követni egy képi hirdetés teljesítményét?
Jelenleg az AdSense jelentései nem különítik el a képi hirdetésekre érkező
kattintásokat a szöveges hirdetésekétől.

Tudom személyre szabni a képes hirdetések megjelenését oldalamon?
A képes hirdetések keretének a színe beállítható színpaletta opciónk segítségével. A
keret színe megegyezik a szöveges hirdetések keretéhez beállított színnel.

Hogyan nézik át a képes hirdetéseket?
A képes hirdetéseket mind manuális, mind automatizált módszerekkel vizsgáljuk át,
mielőtt azok megjelennének oldalain. Ez a művelet sok tényezőtől függ, úgy mint a
képek minősége, a képek tartalma, valamint, hogy a képek alkalmasak-e minden
korosztály számára.
Ha találkozik egy olyan Google képes hirdetéssel, ami illetlen, vagy félrevezető, kérjük,
kattintson a Visszajelzés: Google hirdetések linkre a képes hirdetés alatt. Ennek a
linknek a segítségével megjelölheti a hirdetéseket átnézésre, valamint lehetővé teheti
számunkra, hogy megnézzük javaslatait, észrevételeit, melyek segítenek nekünk az
AdSense program javításában.

Lelassítják a képes hirdetések az oldalam letöltődését?
A Google képes hirdetések mérete limitált 50 Kbyte-ban, ennek köszönhetően
minimálisan befolyásolja a legtöbb oldal letöltését.
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Kötelező mutatni képi hirdetéseket?
Annak az eldöntése, hogy megjelenít-e képi hirdetéseket, teljesen az Ön kezében van.
Mutathat képi hirdetéseket a szövegesek mellett, vagy csak szövegeseket. Ön dönti el,
hogy milyen hirdetéseket mutat az egyes weboldalain, illetve folyamatosan
kontrollálhatja a weboldalain mutatott hirdetéseinek típusát.

Video hirdetések
Mit jelentenek a videohirdetések, és hogyan működnek?
A kattintásra lejátszott videohirdetések új típusú hirdetések, amelyek a Google hálózat
webhelyein használhatók, beleértve az AdSense webhelyeket is. Ezek a hirdetések
többféle formátumban is elérhetők, és akkor vehetők igénybe, ha a megjelenítő
engedélyezte a képes hirdetéseket valamelyik támogatott hirdetési formátumhoz.
Az oldalon elhelyezett videohirdetés állóképként jelenik meg. Amikor a felhasználó a
lejátszás gombra vagy a nyitó képre kattint, elkezdődik a videó lejátszása a hirdetési
területen. Ha a felhasználó a hirdetés alján található megjelenő URL-címre vagy a
lejátszott videóra kattint, a rendszer automatikusan átirányítja a hirdető webhelyére. A
felhasználók beállíthatják a hangerőt, és ismét lejátszhatják a videót; nincs
automatikus ismétlés.
Megadhatja, hogy engedélyezi vagy letiltja a videohirdetések megjelenítését az
oldalakon.

Hogyan akadályozhatom meg a videohirdetések megjelenését a
weboldalakon?
Ha nem szeretne videohirdetéseket megjeleníteni a weboldalán, több megoldási
lehetőség közül is választhat:
A konkurens hirdetések szűrője használatával blokkolhatja egy meghatározott hirdető
videohirdetéseit.
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Kiszűrheti a videohirdetéseket támogató hirdetési formátumokban megjelenítendő
képes hirdetéseket. Ezek a formátumok a következők: négyzet, kis négyzet, közepes
téglalap, nagy téglalap, nagy szalaghirdetés, felhőkarcoló és széles felhőkarcoló.
A képes hirdetések engedélyezéséről, illetve letiltásáról a linkre történő kattintás után
tudhat meg részleteket.

Milyen formátumban érhetők el a videohirdetések?
A videohirdetések jelenleg több formátumban is elérhetők:
•

336 x 280 (nagy téglalap)

•

300 x 250 (közepes téglalap)

•

250 x 250 (négyzet)

•

200 x 200 (kis négyzet)

•

728 x 90 (nagy szalaghirdetés)

•

120 x 600 (felhőkarcoló)

•

160 x 600 (széles felhőkarcoló)

Ha videohirdetéseket szeretne megjeleníteni, ügyeljen arra, hogy a támogatott
hirdetési formátumok valamelyikét használja a webhelyén, és válassza a képes
hirdetések megjelenítését az adott hirdetési egységnél.
A nagy szalaghirdetés és a felhőkarcoló típusú videohirdetési formátum
Állandó célkitűzésnek tekintjük, hogy a felhasználók, a hirdetők és a megjelenítők
egyre jobb tapasztalatokra tegyenek szert a hirdetésekkel kapcsolatban. Ezért most
három további formátumot kínálunk a kattintásra lejátszható videohirdetések
megjelenítéséhez: a nagy szalaghirdetést, a felhőkarcolót és a széles felhőkarcolót.
A felsorolt új formátumokkal számottevően növelni tudjuk a webhelyén elhelyezhető
videohirdetések választékát. A hirdetések nagyobb méretválasztéka több lehetőséget
kínál a bevétel növeléséhez.
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Az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk az új hirdetési formátumokat:
A kattintásra lejátszható videohirdetések ezentúl a következő formátumokban érhetők
el: négyzet (250x250), kis négyzet (200x200), közepes téglalap (300x250), nagy
téglalap (336x280), nagy szalaghirdetés (728x90), felhőkarcoló (120x600) és széles
felhőkarcoló (160x600).
Lejátszást indító gombot helyeztünk el a nagy szalaghirdetés jobb oldalán, illetve a
felhőkarcoló és a széles felhőkarcoló típusú hirdetés felső részén. Ez a gomb
háromszor felvillan a hirdetésen, és a felhasználók erre a gombra kattintva indíthatják
el a videó lejátszását.
A nagy szalaghirdetések, a felhőkarcoló és a széles felhőkarcoló típusú hirdetések
esetében a videó csak a hirdetés területének egy részét foglalja el. Ez azt jelenti, hogy
a nyitó állókép a videó lejátszása közben is látható lesz. Ez eltérést jelent a négyzet és
a téglalap formátumhoz képest, mert ezeknél a videó elfoglalja a teljes hirdetési
területet, és így teljesen eltakarja a nyitóképet is. A videó mérete 120x90 (nagy
szalaghirdetés), 120x90 (felhőkarcoló) vagy 160x120 (széles felhőkarcoló).
A lehető legmagasabb bevétel eléréséhez azt javasoljuk, hogy válassza az összes
hirdetési formátum megjelenítését, beleértve a szöveges, a képes és a
videohirdetéseket.

Hogyan engedélyezhetem a videohirdetések megjelenítését a
weboldalaimon?
Ha videohirdetéseket szeretne megjeleníteni, ügyeljen arra, hogy a támogatott
hirdetési formátumok valamelyikét használja a webhelyén, és válassza a képes
hirdetések megjelenítését az adott hirdetési egységnél.
Ne feledje, hogy mivel jelenleg csak korlátozott számú videohirdetés áll
rendelkezésünkre, előfordulhat, hogy egy ideig nem tud videohirdetéseket
megjeleníteni webhelyén. Választékunk növekedésével hamarosan megjelennek a
videohirdetések a weboldalain. Addig is azt javasoljuk, hogy válassza mind a szöveges,
mind a képes hirdetések megjelenítését a hirdetési egységeknél, így a hirdetések
hozzájárulhatnak a webhely maximális bevételi lehetőségeinek kiaknázásához.
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Miért nem jelennek meg videohirdetések a webhelyemen?
Ennek számos oka lehet. Elsőként ellenőrizze, hogy olyan hirdetési formátumot
használ-e, amely támogatja a videohirdetéseket. Ügyeljen arra, hogy a támogatott
hirdetési formátumok valamelyikét használja a webhelyén, és válassza a képes
hirdetések megjelenítését az adott hirdetési formátumnál, mert ellenkező esetben a
videohirdetés nem jelenik meg.
Ha a támogatott hirdetési formátumok valamelyikét használja a webhelyén, és a képes
hirdetések megjelenítését választotta az adott hirdetési egységnél, előfordulhat, hogy a
tartalomhoz éppen nem rendelhetők hozzá videohirdetések. Videohirdetési
választékunk növekedésével hamarosan gyakrabban megjelennek a videohirdetések a
weboldalalain.
A bevett gyakorlatot követve célszerű ez esetben is úgy beállítani a hirdetési
egységeket, hogy azoknál szöveges és képes hirdetések egyaránt megjelenjenek, mert
ez biztosítja a hirdetési terület optimális versenyképességét, valamint azt, hogy
weboldalain a legnyereségesebb hirdetések jelenjenek meg.

Szöveges hirdetések
Mely színpaletták a legsikeresebbek?
A színárnyalatok hatékonyságára vonatkozóan nem lehet merev, általános érvényű
szabályokat felállítani -- ennek a kérdésnek a kulcsa a kreatív kifejezésmód. Általában
véve jobb a figyelmet vonzani, mint elvonni a felhasználók figyemét: válasszon olyan
színeket, amelyek felkeltik a látogatók érdeklődését, ugyanakkor nem szorítják
háttérbe az oldal tartalmát. Óvakodjék az olyan hirdetésektől, amelyek környezetüktől
tolakodóan elütnek, ugyanakkor az olyanoktól is, amelyek láthatatlanul olvadnak abba
bele. Bárhogyan is válasszon színpalettát, törekedjék arra, hogy az oldalának színeivel
összhangban álljon.
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Környezetükbe beolvadó hirdetések

Környezetüktől elütő hirdetések
Ötlet a színpaletták teszteléséhez: több színpaletta váltogatásával fokozható a
hirdetések változatossága és frissessége. Nem kell mást tennie, mint a hirdetés
megjelenési kód létrehozása során -- ezt a feladatot fiókjának megfelelő oldalán
végezheti el -- a CTRL billentyű nyomva tartása mellett kiválasztani egyszerre akár
négy színpalettát is.

Hogyan állíthatom be a hirdetések színét weboldalamon?
Választhat az előre megadott színpaletták közül, vagy készíthet akár 100 sajátot is. A
színpaletták segítségével biztos lehet benne, hogy a hirdetések szövege, háttere és
kerete beleillik oldalába. További változatosság elérése érdekében választhat 4
különböző, egymást váltó színpaletta közül egy időben. Ennek a lehetőségnek a
kihasználásához webböngészőjének támogatnia kell a JavaScript funkciókat (Internet
Explorer 5.5+ or Netscape 6+).
A választott színkóddal a következő módon generálhat hirdetési kódot:
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Lépjen be a számlájába: https://www.google.com/adsense
Kattintson a Hirdetési kódra a Hirdetések beállításai cimke alatt.
Válasszon maximum 4 színpalettát a Ctrl gomb nyomvatartásával
Válasszon hirdetési formátumot
Másolja be AdSense hirdetési kódját a weboldalaira
Saját színpaletta és palettái listájának szerkesztéséhez:
Lépjen be fiókjába az alábbi címen: https://www.google.com/adsense
Kattintson a <strong> Hirdetés színére </strong> <strong> az "AdSense
kontextusban" rész alatt </strong> tab <br>
(vagy kattintson a <strong> Színpaletták szerkesztésére </strong> <strong> a
Hirdetési kód oldalon </strong> page)
Válasszon a meglévő színpaletták közül kezdéshez
Válassza ki a kívánt színt minden hirdetéshez rendelt részhez (szegély, háttér, cím,
szöveg, URL)
Nevezze el új palettáját
Kattintson a <strong>Mentésre</strong>
</ul>

Miért nem látom a beállított színpalettáimat?
Az AdSense fiókok oldalai SSL titkosítást, és cookie-kat használnak a jobb biztonság és
használhatóság érdekében. Ha böngészője nem engedélyezi a cookie-kat oldaláról,
vagy ha a JavaScript-ek le vannak tiltva, gondot fog okozni az AdSense kódjának
megszerzése, valamint a saját színpaletták készítése és mentése.
Kérem, endedélyezze a cookie-kat és győződjön meg arról, hogy az automatikus script
és proxi beállítások, melyeket használ, nem tiltják a cookie-kat vagy a JavaScript-eket.
Azt javasoljuk, törölje a böngészője cache-ét, és töröljön mindn cookie-t, mielőtt
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megpróbálja újra elmenteni színpalettáit. Ha még ezek ellenére is gondjai vannak
színpalettáival, kérem értesítsen minket, és küldje el a probléma részletes leírását.

A hirdetések célzása
Tudják garantálni, hogy csak kapcsolódó hirdetések jelenjenek meg
oldalamon?
Mivel az oldalán megjelenítendő hirdetések kapcsolódása oldala tartalmához számos
tényezőtől függ, például hogy át tudtuk-e vizsgálni oldalát, minden egyes oldala
tartalmától, és a hozzáférhető Google hirdetésektől, a Google nem tudja garantálni,
hogy mindig érdekes hirdetéseket tudunk megjeleníteni. Ha nincsen kapcsolódó
hirdetésünk egy adott oldalhoz, vagy ha még nem tudtuk átvizsgálni oldalát, csupán
közszolgálati hirdetéseket adhatunk, ha elfogadta az Alternatív hirdetések funkciót,
amikért nem jár az AdSense jövedelem.
Ugyanígy, ha a Google nem rendelkezik hirdetéssel egy adott kéréshez, vagy a
hirdetés családoknak-nem-mutatható hirdetéseket hoz elő, nem mutatunk
hirdetéseket.

Fogok közhasznú hirdetéseket kapni a többféle hirdetési
egységemhez?
Közhasznú hirdetéseketet célzott hirdetések híján fogunk megjeleníteni az első
hirdetési egységéhez. Ebben az esetben az oldalon található második, illetve harmadik
hirdetési egység átlátszó dobozként fog megjelenni. Ellenkező esetben beállíthat
alternative hirdetéseket, illetve színeket, melyek a közhasznú hirdetések, valamint az
átlátszó dobozok helyett fognak megjelenni.
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Hirdetések szűrése
A szűrőlisták optimális hossza
Nem működik az Ön szűrőlistája egy kicsit túlságosan is jól? Esetleg csökkentse a
kiszűrt hirdetések számát. Szűréssel ugyan gyorsan, egyszerűen meggátolható a
nemkívánatos hirdetések megjelenése, ne felejtse el azonban, hogy ez egyben a
megjeleníthető hirdetések számának, ebből adódóan pedig a bevételi lehetőségeknek a
csökkenését is jelenti. Az oldalain megjelenő hirdetések változatosságának fokozása,
illetve valamennyi lehetséges bevételi forrás maradéktalan kihasználása érdekében
igyekezzék szűrőlistájáról a lehető legtöbb URL-t eltávolítani. Emellett a hirdetések
domainjeinek legfelső szintje (azaz az adott domain valamennyi hirdetése) helyett a
pontos cél-URL-t szűrje ki.
Ötlet a szűréssel kapcsolatos alaposabb ismeretek megszerzéséhez: tekintse át
Konkurens hirdetések kiszűrése című oldalunkat. Az itt található utasítások és tanácsok
segítségével a hirdetésszűrés szakértőjévé válhat.

Mi a Google AdSense Előnézeti eszköz?
A Google AdSense Előnézeti eszköz a Windows Internet Explorer 6.x-hez készült plusz
jobb-gomb menüpont, mely lehetővé teszi, hogy megnézze azokat a hirdetéseket,
melyek egy bizonyos oldalon megjelennének. Csak egy pár kattintással megnézheti,
milyen hirdetések jelennének meg webolalán, vagy pontosabban döntheti el, hozzá
adja-e az AdSense-t meglévő oldalaihoz.
Egyéb alkalmazások, úgy mint::
<strong> Ellenőrizze az oldalán található hirdetések célállomását: :</strong>: a
megjelenítési próbában megmutatott hirdetések teszt állásban vannak, így nem tud
véletlenül rákattintani egy hirdetésre. A megjelenítési próbába megjelenései, és
kattintásai, nem számítanak bele a statisztikákba.
<strong> Nézzen meg példa hirdetés formákat, és színeket</strong>: Nézzen meg
példa hirdetés formákat, és színeket:
<strong> Próbáljon ki új színeket oldalára:</strong>: a "Bemutató" a Szín opciók
menüben lehetővé teszi, hogy új színkombinációkat nézzen meg létező AdSense
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általános hirdetési egységeihez, magán az oldalon. Egyszerűen válasszon új keret,
háttér, és szöveg színt a megjelenítési próbából, és a "Bemutató"-ra kattintva az új
színek időlegesen megjelennek az oldalán lévő aktuális hirdetési csoporton.
<strong>Földrajzilag célzás: </strong>: válassza a földrajzi célzást ahonnan
hirdetéseket kíván látni, ami lehetővé teszi, hogy megnézze, mit fognak látni a Kanadai
felhasználók, még ha Magyarországon és is.

Szűrhetem, hogy milyen hirdetések jelenjenek meg oldalamon?
Igen. Weboldalához rendelt filterek listájának létrehozásához, vagy szerkesztéséhez,
mellyel megadhatja, milyen hirdetések jelenjenek AdSense keresésért találati oldalain,
egyszerűen lépjen be fiókjábahttps://www.google.com/adsense és kattintson a URL
szűrőre az "AdSense kontextusban" rész alatt vagy az " AdSense kereséshez "
menüpont alatt. Készíthet külön szűrőlistát a tartalmi oldalainak, és a AdSense
keresésért találati oldalaknak. Azoknak a weboldalaknak a hirdetései, melyeket
hozzáad az URL szűrőlistához nem fognak megjelenni oldalain, de vegye figyelembe,
hogy az oldalak szűrése csökkentheti az oldalán megjelenő hirdetések számát, és
ezáltal a lehetséges bevételt is.
További részletekért az URL szűrőről, kérem olvassa elHirdetések szűrése részét
ennek a FAQ-nak..
Ezenfelül kombináljuk a szerkesztői csapat és a szűrő technológia munkáját, hogy
maximalizáljuk a Google hirdetések minőségét, a Google-on, és a tartalomszolgáltatók
oldalain:

Átvizsgálás: A teljes Google hálózaton belül a hirdetéseket emberi és automatizált
erőforrások kombinációjával ellenőrizzük, mielőtt megjelennének tartalomszolgáltatóink
oldalain. Az átvizsgálási folyamat több változót is figyelembe vesz, többek között a
hirdetés minőségét, és, hogy a hirdetés megfelel-e a közönségnek.

Érzékeny tartalom szűrők: Bizonyos esetekben egyes hirdetéseket nem engedélyezünk
minden oldalon. Például, a Google automatikusan kiszűri azokat a hirdetéseket a
híroldalakról, melyek nem lennének helyénvalók egy katasztrófa esetén.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Google nem garantálhatja, hogy egyetlenegy olyan
hirdetés sem fog megjelenni az oldalán azok közül, melyeket az URL listában megjelölt,
illetve melyek tartalma kérdéses lehet.

Kiszűrhetem az oldalamon megjelenő link egységek témakörét?
Jelenleg a szűrő segítségével nem tudja kizárni a link egységkben található témához
kapcsolódó hirdetési témaköröket, azonban a hozzájuk kapcsolódó hirdetéseket meg
tudja szűrni. A szűrőlistákkal kapcsolatos további információért kérjük olvassa el
Hirdetések szűrése részt az AdSense Ügyfélszolgálat oldalunkon.
A konkurens hirdetés szűrő
A Google AdSense szolgáltatás lehetőséget ad annak tiltására, hogy bizonyos
hirdetések megjelenjenek a weboldalain. Bár a Google hirdetések a weboldalak
tartalmának megfelelően vannak célozva, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor
egyes hirdetések megjelenítése nem kívánatos -- például a versenytársak webhelyére
vezető hirdetéseket érdemes lehet blokkolni.
A konkurens hirdetés szűrő a megadott URL-címekre mutató hirdetéseket tiltja le. Ezzel
a módszerrel könnyedén blokkolható minden olyan hirdetés, amely valamelyik
versenytársnak például a www.pelda.com címen lévő webhelyére vezet. A pelda.com
felső szintű domain megadásával a domain alá tartozó alkönyvtárakban elhelyezett
tartalomra vezető hirdetések is blokkolhatók. A konkurens hirdetés szűrőre a következő
szabályok vonatkoznak:
A pelda.com cím megadásával a pelda.com és a pelda.com/alkonyvtar címre vezető
hirdetések egyaránt blokkolhatók.
A pelda.com cím megadásával a www.pelda.com és a fórum.pelda.com címre mutató
hirdetések is letilthatók.
A www.pelda.com cím megadása blokkolja a www.pelda.com címre mutató
hirdetéseket, de a fórum.pelda.com és a pelda.com címre mutatókat nem.
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A pelda.com/alkonyvtar megadásával a pelda.com/termekek vagy a
pelda.com/alkonyvtar/index.html címre mutató hirdetések nem blokkolhatók.
Általános esetben a szűrőlistán a www előtag nélkül érdemes megadni az URL-címeket,
így érhető el a legszélesebb körű szűrés.

A konkurens hirdetés szűrő használata
Az AdSense fiókjában az alábbi öt egyszerű lépést követve állíthatja be a konkurens
hirdetés szűrőt.
A konkurens hirdetés szűrő listájának módosításához jelentkezzen be az AdSense
fiókjába a https://www.google.com/adsense címen.
Kattintson az AdSense kontextusban vagy az AdSense kereséshez linkre. Az
AdSense kontextusban és az AdSense kereséshez oldalakhoz külön konkurens hirdetés
szűrő tartozik. A lapon több link is megjelenik, kattintson a Konkurens hirdetés
szűrő linkre. Az oldalon megjelenik az Ön fiókjának esetében pillanatnyilag kiszűrt
URL-címek listája. Ha az első alkalommal használja a szűrőt, akkor a szövegmező üres
lesz.
Kattintson a "Webhelyek hozzáadása / szerkesztése" elemre.
Másolja át a hirdetés URL-címét a szűrőlistára. Az URL-cím kétféle módon is
meghatározható, az alábbiakban mindkét módszert ismertetjük.
Kattintson a Változások mentése gombra, ezzel hozzáadja a webhelyeket a
konkurens hirdetés szűrőhöz. A változtatások érvénybe lépése körülbelül 4 órát
igényel, tehát egy ideig még megjelenhetnek ezeknek a webhelyeknek a hirdetései a
weboldalakon. Ha a kiszűrt hirdetések még 12 óra elteltével is láthatók, akkor lépjen
kapcsolatba velünk.

Hirdetés URL-címének meghatározása
Ha blokkolni szeretne egy hirdetést, akkor a megjelenített vagy a cél URL-címet kell
megadnia a szűrőlistán. A megjelenített URL-cím a hirdetés szövegében látható URL-
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cím. Nem minden hirdetésben van megjelenített URL-cím; a hirdetéseknek az Ön által
használt formátumától függően lehetséges, hogy az egyes hirdetések megfelelő
szűréséhez a cél URL-címre lesz szüksége.
Adott hirdetés cél URL-címét kétféle módon lehet meghatározni: az AdSense előnézeti
eszközzel vagy a link tulajdonságainak megjelenítésével. Egyszerű használata és
bővebb funkciókészlete miatt az előnézeti eszköz alkalmazását javasoljuk.
Az AdSense előnézeti eszköz
Az AdSense előnézeti eszköz az Internet Explorer 6.x böngészőkhöz készült bővítmény,
a jobb egérgombbal kattintva megnyitható menüből érhető el. Segítségével
megtekinthetők a weboldalon megjeleníthető hirdetések, illetve mindössze néhány
kattintással ezeknek a hirdetéseknek a cél URL-címe is elérhető.
Ha le szeretné tölteni az AdSense előnézeti eszközt, illetve többet is meg szeretne
tudni a funkciói, akkor látogasson el a https://www.google.com/adsense/previewtool
címre.
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A cél URL-cím megkeresése:
Nyissa meg a böngészőben a kiszűrni kívánt hirdetéseket tartalmazó weboldalt.
Kattintson az egér jobb gombjával a weboldal bármelyik pontjára. A megjelenő előugró
menüből válassza a Google AdSense Preview Tool (Google AdSense előnézeti
eszköz) parancsot. Az eszköz új ablakban nyílik meg.
Jelölje be azokat a jelölőnégyzeteket, amelyek a weboldalairól kiszűrni kívánt
hirdetések mellett találhatók, majd kattintson a Show Selected URLs (A kijelölt URLcímek megjelenítése) linkre. Megjelenik a kiválasztott hirdetések cél URL-címe.
Másolja át az URL-címeket az AdSense megjelenítői fiókján belül megjelenített
konkurens hirdetés szűrő mezőbe, majd kattintson a Változások mentése gombra.
Megjegyzés: Akár négy óra is eltelhet, mire a megadott URL-címekre mutató
hirdetéseknek a weboldalakról való kiszűrése működni kezd.

Link tulajdonságainak megjelenítése
Az egyes hirdetések teljes cél URL-címe a linktulajdonságok között található. A link
kódját megvizsgálva meghatározható a cél URL-cím:
Kattintson az egér jobb gombjával a hirdetés címére, majd válassza a Copy Shortcut
(Parancsikon másolása, Internet Explorer esetében) vagy a Copy Link Location
(Hivatkozás címének másolása, Netscape esetében) parancsot.
Nyisson meg valamilyen szövegszerkesztőt, például a Jegyzettömböt, majd illessze be
a szövegszerkesztőbe a kijelölt szöveget. A beillesztést a szövegszerkesztő
Szerkesztés menüjének Beillesztés parancsával hajthatja végre.
A hirdetés cél URL-címe az "adurl=" és a "&" szakasz közötti rész. Példaként tegyük
fel, hogy a kimásolt URL-cím a következő (a példát kihagyásokkal rövidítettük):
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/adclick?sa=l&(...)&adurl=http://www.bl
ogger.com/signup.g&client=
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vagy
http://www.googleadservices.com/pagead/adclick?adurl=http://www.blogger.com/sign
up.g&sa=
A fenti példákban a cél URL-cím a http://www.blogger.com/signup.g.
Másolja át ezt az AdSense fiókján belül megjelenített konkurens hirdetés szűrő
mezőbe, majd kattintson a Változások mentése gombra. Akár négy óra is eltelhet,
mire a megadott URL-címekre mutató hirdetéseknek a weboldalakról való kiszűrése
működni kezd.

Miért futnak még mindig a kiszűrt oldalak?
Ha beilleszt egy domain-t szűrő listájába, akár 3 óráig is eltarthat, mielőtt a kiszűrt
oldalak Google hirdetései eltűnnek oldalairól. Amennyiben ez több mint 3 órán át
elhúzódik, és a a kiszűrt oldalak hirdetései továbbra is megjelennek oldalain, az alábbi
lépéseket ajánljuk:
Ha a megjelenített URL alapján szűrt, próbálja megadni inkább a hirdetés fogadó URLjét. Amennyiben nem biztos benne, hogyan tudhatja meg egy hirdetés fogadó URL-jét,
kérjük olvassa el a Hogyan tudhatom meg az oldalamon lévő hirdetések URL-jét?
Győződjön meg róla, hogy nem írt felesleges backslash-t a domain után (pl.
www.example.com/)
Adjon meg egy domain-t a teljes URL helyett. (pl. www.example.com a
www.example.com/path/page.htm helyett)
Bizonyosodjon meg arról, hogy az URL-t a megfelelő szűrő listához adta, mind az
"AdSense kontextusban", illetve az "AdSense kereséshez" részben.

Hogyan tudhatom meg az oldalamon található hirdetések URL-jét?
Ha szeretne hozzáadni egy URL-t a szűrési listájához, azonban az elérési útvonal nem
hozzáférhető, kérjük ne kattintson a hirdetésre, azzal a céllal, hogy megtudja az URL-t.
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A saját oldalán megjelenő hirdetésre való kattintás mesterséges növeli meg a hirdetők
költségeit. Ezt kikerülendő azt tanácsoljuk, hogy használja az AdSense Előnézeti
eszközt, mikor az oldalán megjeleníthető hirdetéseket szeretné megnézni. Az Előnézeti
eszköz lehetővé teszi, hogy végignézzen a hirdetők oldalain anélkül, hogy érvénytelen
kattintásokat generálna, és így segít megszerezni a kívánt URL-t. További
információért, illetve letöltési linkért a Megjelenítési Próbával kapcsolatban, kérjük,
olvassa el a Mi a Google AdSense Előnézeti eszköz? linket .
Ellenkező esetben hirdetései URL-jének megtekintéséhez közvetlenül weboldalairól,
kövesse az alábbi lépéseket:
Jobb-kattintás a hirdetés címére, és válassza a 'Copy Shortcut' (IE) vagy a 'Copy Link
Location' (Netscape)-t.
Illessze be a kiválasztást egy szövegszerkesztőbe szerkesztésre.
A hirdetés fogadó URL-je az 'adurl=' és '&' között fog megjelenni. Példaként nézzük
meg az alábbi megjelenő URL-t:
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/adclick?sa=l&(...)&adurl=http://www.bl
ogger.com&client=
vagy
http://www.googleadservices.com/pagead/adclick?adurl=http://www.blogger.com&sa
=
A fenti példában a fogadó URL a 'http://www.blogger.com'. Megnézheti a hirdetést, ha
beírja az URL-t a böngésző címsorába. Ha a 'blogger.com'-ot hozzáadja szűrőlistájához,
akkor az erről a domainről érkező hirdetéseket blokkolni fogja.

Miért nem jelenik meg a hirdetések URL-je?
Néhány Google hirdetési egységet úgy terveztek, hogy látható URL nélkül jelenjen
meg. Ha nagy szalaghirdetés, vagy szalaghirdetés formátumokat használ, az URL nem
fog látszani, ha minden hirdetés megjelent.
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Ha meg akarja jeleníteni az URL-eket, más hirdetési formákat kell, hogy válasszon.
Minden hirdetési formához nézhet példákat az alábbi címen:
https://www.google.com/adsense/adformats.

Előnézeti eszköz
Hogyan installálhatom fel illetve le Az Előnézeti eszközt?
Az Előnézeti eszköz minden aktív AdSense nyelven elérhető. Az eszköz installálása
könnyű, csak pár perc. Az installáláshoz hozzá kell adnia egy registry file-t a Windows
rendszeréhez, az alábbi utasítások betartásával.
Az AdSense Előnézeti eszköz használatával, és/vagy installálásával elfogadja a Google
Eszköztár Felhasználói feltételeket (melyeket ahttp://toolbar.google.com/terms linken
talál) mivel ezen feltételek megegyeznek a Google AdSense Előnézeti eszköz, és a
Google hirdetési szolgáltatások esetén. A Felhasználói feltételek mellett, elfogadja,
hogy az AdSense Előnézeti eszközt kizárólag AdSense fiókja felügyeletéhez, vagy az
AdSense program kiértékeléséhez használja, hogy megállapítsa, akar-e AdSense
tartalomszolgáltató lenni. Nem használhatja az AdSense Előnézeti eszközt bármilyen
módon, ami megrongál, leállít, túlterhel, vagy elront bármely Google szolgáltatást.
Az installáláshoz:
Jobb-kattintás az alábbi linkre, és válassza a Célpont mentése másként. Mentse el a
registry file-t (.reg) asztalára.
AdSense Előnézeti eszköz
Dupla kattintás az asztalán lévő fájlra. Egy megerősítési ablak jelenik meg - kattintson
az Igenre a folytatáshoz. A registry frissítő önmagát installálja.
Indítsa újra az Internet Explorer-t az összes IE ablak bezárásával.
Ez az! Bármelyik weboldalon a jobb egér gombbal való kattintás megnyitja a kontextus
menüt - itt válassza a Google AdSense Előnézeti eszközt a menüből Az Előnézeti eszköz
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indításához. Kérjük, ne kattintson a hirdetési formátumból, mivel így nem fognak a
kapcsolódó hirdetések megjelenni a megjelenítési próbában.
A leinstalláláshoz
Jobb-kattintás az alábbi linkre, és válassza a Célpont mentése másként. Mentse el a
registry file-t (.reg) asztalára.
AdSense Előnézeti eszköz eltávolító
Dupla kattintás az asztalán lévő fájlra. Egy megerősítési ablak jelenik meg - kattintson
az Igenre a folytatáshoz. Ez a művelet törli az összes Előnézeti eszköz file-t a
rendszeréből.
Indítsa újra az Internet Explorer-t az összes IE ablak bezárásával.
Kitörölheti a letöltött .reg fájlt asztaláról.
Ha jobban szeretné manuálisan eltávolítani Az Előnézeti eszközt rendszeréből,
egyszerűen törölje Az Előnézeti eszköz bejegyzést a registry-ből.
A Start menüben válassza a Futtatás...-t.
Írja be a regedit-et a szövegmezőbe, és kattintson az OK-ra. A Registry Szerkesztő
ablak ekkor megnyílik.
Nézze át az alábbi alkönyvtárt:\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\MenuExt\
A MenuExt alkönyvtárban jobb-kattintás aGoogle AdSense Előnézeti eszköz
alkönyvtárra, és válassza aTörlést . Kattintson az Igenre megerősítésként.
Zárja be a Registry Szerkesztőt, és indítsa újra az Internet Explorer-t az összes IE
ablak bezárásával.
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Ugyanazokat a hirdetések látják a felhasználóim amiket én is?
Az AdSense program földrajzi célzást használ, hogy a Google hirdetéseket oldalán
megjelenítse - olyan hirdetéseket, melyeket a felhasználók IP-címe alapján figyelt régió
és nyelv szerint azonosítunk. Ez azt jelenti, hogy azok a hirdetések, melyeket egy
ausztráliai felhasználónak mutatunk, különböznek egy kanadai felhasználókétól. A
földrajzi célzás egyrészt még hasznosabbá teszi a hirdetéseket oldala látogatói
számára, másrészt azt is megmutatja, hogy Ön nem láthatja az összes hirdetést, mely
az oldalán megjelenik.
Amennyiben szeretné látni, hogy a más régióban élő felhasználók milyen hirdetéseket
látnak weboldalain, használja a Előnézeti eszközt mely segít Önnek abban, hogy
átnézze, milyen hirdetések jelennek meg a weboldalakon különböző helyszíneken.

Megnézhetem, milyen hirdetéseket láthatnak más országok
felhasználói?
Az Előnézeti eszköz segít Önnek abban, hogy a hirdetései számára becélozzon egy
földrajzi helyet. Kattintson a Beállítások kiválasztása linkre a földrajzi célzás menühöz.
Az AdSense program földrajzi célzást használ, hogy a Google hirdetéseket oldalára
szállítsa - olyan hirdetéseket, melyeket a felhasználók IP-címe alapján figyelt régió és
nyelv szerint azonosítunk. Ez azt jelenti, hogy azok a hirdetések, melyeket egy
ausztráliai felhasználónak mutatunk különbözni fognak egy kanadai felhasználóétól. Ha
kiválaszt egy országot a legördülő listából, megnézheti, hogy az adott ország
felhasználói milyen hirdetéseket láthatnak világszerte.
Az automata funkció választásával a jelenlegi földrajzi helyzetének megfelelő
hirdetéseket mutatunk..

A hirdetőknek azok után a kattintások után is fizetniük kell, amik a
Megjelenítési próbában jelennek meg?
Nem. Az Előnézeti eszköz kattintásai és megjelenései nem jelennek meg a hirdetők
számláján. Nyugodtan kattinthat bármely hirdetésre, nem kell aggódjon az érvénytelen
kattintások miatt, és nem is terheli a hirdetőket a teszt kattintások árával.
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Hogyan használhatom az Előnézeti eszközt?
Az Előnézeti eszköz indításához, egyszerűen jobb-kattintás bármely weboldalra. A
megjelenő menüből válassza a Google AdSense Előnézeti eszközt. Az Előnézeti eszköz
megnyílik új ablakban, és egy példa hirdetésiegységet jelenít meg az adott oldalhoz.
A VálasztásBeállítások menüből kiválaszthat különböző hirdetési formátumokat, és
földrajzi helyeket a megjelenítési próbában megjelenő hirdetésekhez.
A Szín választás menü lehetővé teszi, hogy új színeket próbáljon ki. Megnézheti próbáit
a megjelenítési próbában, vagy kattintson a Megjelenítésre, hogy időlegesen hozzáadja
a kiválasztott színeket egy meglévő általános hirdetési egységhez az aktuális
weboldalon. Ezek a változtatások csak megmutatják, milyenek a kiválasztott színek ha véglegesen meg kívánja változtatni azokat oldalán, frissítenie kell hirdetési kódját az
új színpalettákkal.*
Kattintson bármilyen hirdetésre, mely megjelenik a megjelenítési próbában a hirdető
oldalának megtekintéséhez. Ezekért a kattintásokért nem számlázunk a hirdetőknek, és
nem is számítanak megjelenésnek. Ezzel együtt, nem fog bevételhez jutni Az Előnézeti
eszköz kattintásaiért. Érvénytelen kattintások generálása nélkül kattinthat így ezekre a
hirdetésekre.
Jelölje ki a kívánt hirdetéseket a mellettük lévő négyzetekkel, és kattintson a
Kiválasztott URL-ek megnézése linkre, hogy az URL-eket megnézze egy új ablakban.
Ezek után könnyedén bemásolhatja a kívánt URL-eket fiókja URL-szűrőjébe, hogy
kizárja a nem kívánt hirdetéseket.

Működik Az Előnézeti eszköz frame oldalak esetében is?
Az Előnézeti eszköz átnézi azt az oldalt ahonnan indították a meglévő AdSense
hirdetési kódot keresve, hogy meghatározza a blokkolási listát. Abban az esetben ha
hirdetési kódját frame-ekbe illesztette, kérjük, hogy jobb-kattintson arra a frame-re,
amelyben elhelyezte a hirdetési kódot.
Amennyiben a kívánt frame-en kívülre kattint, ezzel megakadályozza, hogy a program
megtalálja a hirdetési kódot - ilyen esetekben a célzott hirdetések ugyan megjelennek,
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de csak a blokkolási lista figyelembevétele nélkül. Kattintson a megjelenő hirdetés
szélétől kicsit távolabb a jobb eredmény eléréséért - a hirdetési formára kattintva nem
célzott hirdetések fognak megjelenni a megjelenítési próbában.

Miért látom azt, hogy "Ehhez az oldalhoz nincs megjeleníthető
hirdetés"?
Amíg a megjelenítési próbában lévő oldalt még nem vizsgáltuk át bot-jainkkal, nem
tudunk hirdetéseket csatolni az oldalhoz. Ilyen esetekben egy üzenettel jelezzük, hogy
jelenleg ehhez az oldalhoz nincsenek hirdetések, valamint adunk egy pár lehetséges
okot, miért nem..
A technológiánk segítségével először átvizsgálunk egy weboldalt, hogy megállapítsuk
annak tartalmát, majd megvizsgáljuk, milyen kulcsszavak és kifejezések illenek az
adott oldalhoz. Ha rendszerünk olyan oldallal találkozik, melyet még nem látott előtte,
az bekerül az átnézési listába. Amint átvizsgáló bot-jaink megnéznek egy oldalt,
azonnal tudunk célzott és kapcsolódó hirdetéseket szállítani. Kérjük, először várjon egy
órát mielőtt újra megpróbálná használni Az Előnézeti eszközt az adott oldalon.
Ha további nehézségei lennének Az Előnézeti eszköz használata közben, kérem, lépjen
velünk kapcsolatba a címen. Szakértőink szívesen segítenek Önnek.

A blokkolt URL-ek megjelennek a Megjelenítési próbában?
Az AdSense Előnézeti eszköz figyelembe veszi azon oldal megjelenítőjének blokkolási
listáját, ahova kattintott. Amennyiben egy olyan oldal megjelenítési próbáját nézi meg,
melyen az Ön hirdetési kódja szerepel, azok a hirdetések, melyeket a blokkolási listáján
elhelyezett, nem fognak megjelenni.. Ugyanígy, ha egy másik megjelenítő oldaláról
nézi meg Az Előnézeti eszközt, ezen megjelenítő blokkolási listája tükrében fogja látni a
rendelkezésre álló hirdetéseket.
Néhány lap saját módszert használ az AdSense hirdetési kód beillesztésére, ilyen
esetekben Az Előnézeti eszköz nem tudja az oldal blokkolási listáját figyelembe venni.
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A Megjelenítési próbában látható hirdetések különböznek az oldalakon
láthatóktól?
Az AdSense megjelenítési próbában feltűnő hirdetések az általános AdSense célzás és
szűrésen alapuló példahirdetések. Mivel minden AdSense megjelenítőnek adott a
szűrés lehetősége, hogy finomítsa, milyen hirdetések jelenjenek meg az oldalain,
előfordulhat, hogy a megjelenítési próbában feltűnő hirdetések nem teljesen egyeznek
az oldalon megjelenőkkel.
A Google automatikusan kiszűri az oda nem illő hirdetéseket, amennyiben érzékeny,
vagy bántó tartalommal rendelkeznek.

Milyen böngészők és operációs rendszerek kompatibilisek a
megjelenítési próbával?
Jelenleg Az Előnézeti eszköz csak az Internet Explorer 6.x. Windows verzióival
kompatibilis.
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Teljesítménynövelés
Alapvető optimalizálási tippek
Hozzon létre jelentéssablonokat az egyszerűség és időmegtakarítás kedvéért
Egy megoldás kialakítása után a megoldáshoz megfelelő jelentéssablon létrehozásával
és mentésével időt takaríthat meg. A jelentéssablonok lehetővé teszik a jelentéshez
tartozó beállítások testreszabását és mentését a későbbi gyors elérés érdekében, így
elkerülheti az azonos részletekkel rendelkező jelentések ismételt, időigényes
előállításának folyamatát. Beállíthatja a kívánt dátumtartományt, a csatornák vagy az
összesített adatok tetszőleges változatát, valamint azt, hogy oldalakat, hirdetési
egységeket vagy hirdetési megjelenítéseket kíván-e megtekinteni. Jelentéssablon
létrehozásához kövesse az itt található utasításokat.
A jelentéssablon mentése után egyetlen kattintással elérheti azt az Áttekintés oldal
Részletes jelentések oldalának legördülő menüjéből, vagy az e-mailben küldhető
jelentések lehetőség használatával automatikusan továbbíthatja a jelentéssablont a
kívánt e-mail címre.
A jelentéssablonok tetszőleges e-mail címre való küldésének ütemezése mindössze egy
percet vesz igénybe. Csak válassza ki az e-mailben küldeni kívánt jelentést, a küldés
gyakoriságát, valamint a kívánt fájltípust fiókjának Jelentéskezelő oldalán. Másik
megoldásként a művelet végrehajtásához részletes útmutatónkat is megtekintheti.

Melyik hirdetésformátumot használjam?
A szélesebb formátumú hirdetések a keskenyeknél könnyebben olvashatóak, ezért
általában jobb teljesítményt nyújtanak. Az olvasókhoz az információ gondolati
egységenként (azaz nem szavakra lebontva) jut el. A szélesebb formátumok lehetővé
teszik számukra, hogy több szöveget fussanak át kényelmesen egyetlen pillantással,
anélkül, hogy pár szavanként át kellene ugraniuk a következő sor elejére, ahogyan azt
a keskenyebb hirdetések esetében meg kell tenniük. Emellett a szélesebb formátumú
hirdetési egységnek kisebb az esélye arra is, hogy az olvasók eltávolodjanak tőlük.
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Mivel ezek a formátumok pár szavankénti sorváltás nélkül is több szöveg elolvasását
teszik lehetővé a látogatók számára, azok tekintetét kisebb eséllyel fogja a hirdetés
helyett valami más megragadni. Megfelelő elhelyezés mellett ezek a formátumok
kedvező hatással vannak a bevételekre. Mi a következő formátumokat találtuk a
leghatékonyabbnak: a 336x280-as nagy téglalapot, a szöveggel egy sorba rendezett
300x250-es téglalapot, valamint a 160x600-as széles felhőkarcolót. Ne felejtse el, hogy
bár jellemzően ezek a hirdetésformátumok biztosítják a legjobb teljesítményt, célszerű
mindig az adott oldalhoz leginkább illő formátumot választani.
Ötlet a hirdetések részére biztosított kisméretű helyek legjobb kihasználásához:
próbálja ki alább bemutatott link egység formátumaink valamelyikét. Ezek a
formátumok vékonyak, hatékonyak, mindemellett elég változatosak ahhoz, hogy
elférjenek a más hirdetések számára túl kicsi helyeken is.

Hogyan helyezzem el a hirdetéseket?
A hirdetési terület hatékonyabb kihasználása több hirdetési egység alkalmazása révén
Több hirdetési egység elhelyezése nagy hirdetéskészletünk jobb kihasználását teszi
lehetővé, ennek révén pedig elősegítheti a teljesítmény optimalizálását. Legfeljebb
három hirdetési egység elhelyezése megengedett egy oldalon (a termékenkénti három
linkegység és három hivatkozói egység mellett). Ne felejtse el, hogy az alkalmazott
hirdetési egységek együttes hatékonyságát összesített bevételén keresztül mérheti le.
Több hirdetési egység elhelyezése különösen az alábbi helyzetekben lehet sikeres:
A felhasználó hosszú szövegeket megjelenítő oldalt görget végig.
Fórumokon, illetve levelezőlistákon, különösen témákon belül.
Olyan oldalakon, amelyeken csak kisebb méretű hirdetések, például 125 x 125 méretű
gombok férnek el.
Tipp a több hirdetési egység lehető leghatékonyabb együttes alkalmazásához:
Ügyeljen arra, hogy oldala HTML-kódjában a legjobb helyet elfoglaló hirdetési egység
szerepeljen először. Így ugyanis biztosítható, hogy az árverésen legmagasabb árat
elért hirdetések oldalának legkiemeltebb helyére kerüljenek, és így a lehető
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legnagyobb hasznot hozzák. Az első hirdetési hely meghatározásának módjáról a linkre
történő kattintás után tudhat meg részleteket.

Mivel növelhetem a hatékonyságot a hirdetéseken túl?
Látogatói a webet, Ön pedig új bevételi forrásokat fedezhet fel
Az AdSense kereséshez mező webhelyén történő elhelyezésével új jövedelemforrások
megteremtése mellett teheti gazdagabbá látogatóinak internetes felhasználói
élményét, illetve értheti meg a jelentkező igényeket.
Látogatói örömmel fogják tapasztalni, hogy internetes kereséseket indíthatnak az Ön
webhelyéről, míg Önnek az a pénzkeresési lehetőség fog örömet okozni, ami ezeknek a
kereséseknek az eredmény oldalain létrejött kattintásokban rejlik. A keresési találatok
oldalai személyre szabhatók, így elérhető, hogy megfeleljenek az Ön webhelyének
alapjául szolgáló témának, Önnek pedig a megjelenő hirdetésekre való minden egyes
kattintásért kifizetés jár.
További részletek, illetve az AdSense kereséshez szolgáltatással kapcsolatban gyakran
ismétlődő kérdésekre adott válaszok Ügyfélszolgálati Központunk AdSense kereséshez
oldalán találhatók.
Ötlet a látogatók jobb megértéséhez: használja ki az AdSense keresésszolgáltatás
leggyakoribb keresési kifejezéseinek listájában rejlő lehetőségeket. A leggyakoribb
keresési kifejezések listájában az AdSense kereséshez szolgáltatásban használt 25
legnépszerűbb keresési kifejezés szerepel. A lista használatával meghatározhatja,
melyek webhelyének leginkább keresett témái, illetve mi az, amit olvasói az Ön
oldalain nem találnak meg. Bárhogyan is használja, a leggyakoribb keresési kifejezések
listája webhelye elemzésének, illetve fejlesztésének során hatékony eszközként
szolgálhat.
Ajánljon új termékeket a felhasználóknak, és további bevételre tehet szert
A hivatkozás egy olyan funkció az AdSense szolgáltatásban, amelynek segítségével úgy
növelheti bevételét, hogy hasznos termékek és szolgáltatások ismertségét növeli a
felhasználói körében. A webhelyén egy hivatkozói gomb felvételével a felhasználókat
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olyan termékekhez irányíthatja, mint például az AdSense, az AdWords vagy a Firefox a
Google Eszköztárával. Amennyiben hivatkozása egy felhasználót valamely hivatkozói
termékünkhöz irányít, Ön további bevételre tehet szert, miközben segítheti az új webes
tartalomszolgáltatókat internetes szolgáltatásuk fejlesztésében.
A műveleteket lépésről lépésre ismertető útmutatónk segítségével percek alatt
könnyedén hozzáadhat hivatkozást webhelyéhez. Vegye figyelembe, hogy az elérhető
hivatkozói termékek helytől és nyelvtől függően eltérőek lehetnek - a hivatkozói
termékek teljes listáját az AdSense beállítása fülön a Hivatkozók termék
választásával tekintheti meg.
Tippek a sikeres hivatkozásokhoz:
Aktívan támogassa az Ön által ajánlott terméket. Ellentétben az "AdSense
kontextusban" hirdetésekkel, javasoljuk, hogy támogassa a hivatkozott termékeket a
felhasználók figyelmének felhívásával a gombra vagy szöveges hivatkozásra. Ha Ön
meg van győződve az ajánlott termék kiváló minőségéről, tudassa ezt felhasználóival
is! Természetesen, szabályzatunkkal összhangban, Ön nem kattinthat saját hirdetéseire
és nem támogathat csalási célzatú konverziókat.
A hivatkozásokat inkább kezelje a webhelytartalom szerves részeként, mint
hagyományos hirdetési területként. A szöveges linkeket vagy gombokat az oldal
tartalmába integrálva javíthatja az oldalra látogató felhasználók élményét, lehetővé
téve a tartalom szerves részét képező hivatkozói gombok egyszerűbb megtalálását.
Próbáljon ki többféle megoldást. Próbáljon ki különböző szöveges linkeket és
gombkialakításokat, hogy lássa, melyik lenne legjobb a webhelyén. Szabályzatunk
bármely oldalon termékenként egy, és összesen négy hivatkozói egység elhelyezését
teszi lehetővé.
Alakítsa webhelye arculatához a szöveges linkeket. Szabályzatunk lehetővé
teszi a megjelenítőknek, hogy módosítsák a szöveges link betűtípusát és méretét a
szöveget körülvevő "font" HTML-tagek segítségével. Ugyanakkor a betűtípus és a
méret módosításának ésszerű keretek között a webhely stílusához kell igazodnia. Az
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ésszerűtlen vagy sértő módosítások programszabályzatunk megszegésének
minősülnek.
A hivatkozásokhoz válasszon releváns termékeket. Például egy blog- vagy
webtárhely-szolgáltatást nyújtó webhelyen az AdSense ajánlati egység lehet a
leghatékonyabb. Mindig az a leghatékonyabb hivatkozói termék, amely a
legrelevánsabb a webhely tartalmának szempontjából.
A tartalom módosításával szükség esetén módosítsa a hivatkozói
egységeket is. Mindig ellenőrizze, hogy a tartalom változásával nem csökkent-e a
hivatkozói egység relevanciája.
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Jelentések és kereset
Kereset
Mennyit kereshetek meghatározott számú kattintással vagy letöltéssel?
Nem lehet megmondani, mennyit fog keresni meghatározott számú kattintással vagy
letöltéssel, mert bevételeit az határozza meg, hogy mennyi az a kattintásonkénti (CPC)
vagy ezer megjelenítésenkénti (CPM) összeg, amelyet a hirdetők a webhelyén
megjelenített hirdetések után fizetnek. Egyes hirdetések CPC- vagy CPM-értéke
nagyobb, mint más hirdetéseké, így bevételei a webhelyén megjelenített hirdetésektől
és a felhasználók által megtekintett hirdetésektől függően változnak.
Vegye figyelembe azonban, hogy az összes érvényes hirdetés versenyben áll az Ön
oldalain való megjelenésért, rendszerünk pedig ezek közül automatikusan azokat
választja ki, amelyek a legnagyobb bevételt hozzák Önnek.

A kattintásokkal vagy a letöltésekkel kereshetek?
A bevétel forrása a webhelyen megjelenített hirdetések típusától függ. Kattintás
alapján árazott (CPC) hirdetéseknél az érvényes kattintásokért, ezer megjelenítés
alapján árazott (CPM) hirdetéseknél pedig az érvényes megjelenítésekért kap pénzt.
Vegye figyelembe, hogy CPC-hirdetések alapértelmezés szerint megjelennek, a CPMhirdetések pedig csak akkor jelennek meg, ha egy hirdető webhelycélzás segítségével
tett ajánlatot az Ön webhelyén történő hirdetésre. Jelenleg nem kérhet CPMhirdetéseket a webhelyéhez, és nem állíthatja be fiókját csak megjelenítés alapján
történő fizetésre.
Ha meg szeretné határozni, hogy oldalain tartalom szerint célzott CPC-hirdetések vagy
webhely szerint célzott CPM-hirdetések jelenjenek meg, hajtsa végre a
Megjeleníthetek-e különálló jelentéseket a webhely szerint célzott és a tartalom szerint
célzott hirdetésekről? című részben ismertetett műveletet.
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Hogyan fogja a CPM hirdetés befolyásolni a bevételeimet?
Nem ígérhetünk semmit az AdSense bevételekkel kapcsolatban, mindazonáltal meg
vagyunk róla győzödve, hogy a CPM hirdetések potenciálisan jó bevételi forrásnak
bizonyulnak. Mivel a CPM hirdetések a CPC, kattintási költség alapú hirdetésekkel
mérkőznek meg, weboldalain csak a legjobban szereplő hirdetések fognak megjelenni.
Amennyiben egy hirdető kifejezetten az Ön oldalát szeretné becélozni, a mindenkori
CPC hirdetésnél magasabb értékű CPM-et kell megjelölnie ahhoz, hogy hirdetései
megjelenjenek az Ön oldalán.

Megtekinthető-e két webhely bevétele különállóan?
Igen. Az URL-csatornákkal úgy követheti nyomon több webhely teljesítményét, hogy
nem kell módosítania a hirdetési kódját. Megadhat egy felső szintű domainnevet az
adott domain összes oldalának figyeléséhez, vagy egy részleges URL-címet az adott
könyvtár alatti összes oldal nyomon követéséhez.
Ha további tájékoztatást szeretne kapni az URL-csatornák létrehozásáról, olvassa el a
következő útmutatót: Hogyan hozhatok létre URL-csatornákat?

Megtekinthetem jelentéseimet, illetve bevételeimet a helyi
pénznemben?
Ha fizetéseit az Ön helyi pénznemében folyósítjuk, az egyes kifizetéseknek a helyi
pénznemben megadott összegét a 'Fizetési előzmények' oldalon az adatok linkre
kattintva tekintheti meg. A lehetséges kifizetési módok megtekintéséhez a Fiókom lap
'Fizetés részletei' pontjában kattintson a szerkesztés linkre.
Jelenleg nincs lehetőség a jelentések, illetve a napi bevételek helyi pénznemben
történő megtekintésére. Amennyiben a jövőben elérhető lesz ez a funkció, Súgó
oldalainkon részletesen ismertetjük majd.
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Mik azok a CPM hirdetések?
CPM hirdetés, más néven 1000 megjelenítés utáni költség ) esetében Ön akkor tesz
szert bevételre, mikor az megjelenik az oldalán, azonban ezeken a hirdetéseken törénő
kattintásokért nem jár bevétel.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a CPM hirdetések weboldalán való elhelyezésével
befolyásolja a hirdetők megjelenítés utáni költségeit. Amennyiben a CPM hirdetési
egységet egy kevésbé látogatott helyre helyezi el, kevesebb bevételt fog ez jelenteni,
mintha az egy frekventáltabb helyen lenne.

A jelentések alapjai
Mik azok az optimalizálási értesítések, amelyeket a fiókomban látok?
Segítséget kívánunk nyújtani Önnek ahhoz, hogy maximálisan kihasználja AdSense
fiókját, ezért rendszerünk mostantól automatikusan észleli azokat a hirdetés-,
keresőmező- és hivatkozóbeállításokat, valamint helyeket, amelyek arra utalnak, hogy
ennél jobban is kiaknázhatná az AdSense nyújtotta pénzszerzési lehetőségeket.
Fiókjának a rendszerünk által elvégzett elemzése alapján automatikusan javaslatot
teszünk azokra az intézkedésekre, amelyekkel növelheti az AdSense-ből származó
bevételét. Ezek az egyéni optimalizálási tanácsok minden hónapban megjelennek
AdSense fiókjában. Reméljük, hogy segítségükkel maximalizálni tudja AdSense
bevételeit.

Mi a különbség a hirdetés egység illetve az oldal megjelenések között?
A jelentésekben egy új opció segít Önnek abban, hogy még pontosabban tudja
nyomon követni bevételeit. Bevezettük az épp aktuális oldal megjelenésekhez
illeszkedő hirdetés egység megjelenések opciót.
Eddig az oldal megjelenések azt a számot mutatták, ahányszor az AdSense kód
kiváltódott, ami azt jelenti, hogy az egy oldalon lévő több hirdetési egység összesen 3
oldal megjelenést mutatott a jelentésekben, míg a böngészőben csak egy oldal
megjelenésként szerepelt.
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Az oldal megjelenések most csupán azt mutatják, ahányszor egy oldallátogatást
észlelünk, míg a hirdetés egység megjelenéseknél pedig egy megjelenés minden egyes
hirdetés egység után.

Mire számíthatok a különböző hirdetéscélzási jelentéseknél?
A jelentések céltípus szerinti megjelenítésekor bizonyára észre fogja venni többek közt
azt, hogy a webhely szerint célzott hirdetések effektív CPM értéke kisebb, mint a
kontextus alapján célzott hirdetéseké. Ennek oka az, hogy a megjelenő effektív CPM az
adott napi összes hirdetésre számított átlag.
Tegyük fel például, hogy egy adott napon három hirdetésmegjelenést ér el:
•

Az első hirdetésmegjelenés kontextus szerinti célzás eredménye, effektív CPM értéke
0,10 USD.

•

A második hirdetésmegjelenés webhely szerinti célzás eredménye, effektív CPM értéke
0,03 USD.

•

A harmadik hirdetésmegjelenés kontextus szerinti célzás eredménye, effektív CPM
értéke 0,04 USD.

A kontextus alapján célzott hirdetések átlagos CPM értékeként 0,07-es effektív CPM
adódik.
A webhely szerint célzott hirdetések átlagos CPM értékeként 0,03-as effektív CPM
értéket kapunk.

Hogyan fogják a CPM hirdetések befolyásolni jelentéseimet?
A megjelenítések után fizetett hirdetések (más néven CPM hirdetések, illetve 1000

megjelenítés utáni költség) szintén beletartoznak az AdSense teljestményének
jelentéseibe. A kattintások, illetve megjelenések ugyanúgy fel vannak tüntetve mint a
kattintás után fizetett hirdetések esetében.
Azonban a CPM hirdetések esetében olyan bevételeket is fog látni, melyekhez nem
tartozik semmilyen kattintás. Ez azért fordulhat elő, mert minden egyes alkalommal
bevétel illeti Önt mikor CPM hirdetés jelenik meg az oldalán, ellenben azzal a
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bevétellel, amit azután kap, mikor a felhasználó rákattint egy, az oldalán található
hirdetésre.
Jelentéseiben a CPM oszlop a CPC-vel öszetett CPM tevékenységet fogja mutatni.

Mi az oldalmegjelenés?
Az számít egy oldal megjelenésnek mikor az AdSense JavaScript kódunk generálódik
egy felhasználó webböngészőjében, és a hirdetés megjelenik. Általában ez számít egy
oldal megjelenésnek, de mint ahogy az megtalálható a következő linken Miért van
különbség az általam érzékelt oldalmegjelenések, és a jelentésekben szereplő adatok
között? , vannak olyan esetek, amikor ez nem következik be, és ez eltéréseket
generálhat az Ön által regisztrált oldalmegjelenés és az AdSense számlán feltüntetett
adatok között.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldal megjelenések különböznek a hirdetési egység
megjelenésektől. Abban az esetben ha többféle hirdetési egység szerepel egy oldalon,
többszörös hirdetési egység megjelenésként fog ez tükröződni a jelentésekben is,
azonban cask egy oldal megjelenésként.
Például, ha egy felhasználó egy olyan oldalt tekint meg, mely 3 hirdetési egységet és
egy link egységet jelenít meg, ez összesen 4 hirdetési egység megjelenésként, de csak
1 oldal megjelenésként fog mutatkozni a jelentéseiben.
Jelentéseimben az AdSense kereséshez kapcsolódó számlatevékenységem el lesz
különítve az AdSense kontextusbanétól?
Jelentéseiben az AdSense kereséshez kapcsolódó számlatevékenysége el van különítve
az AdSense kontextusbanétól. Az AdSense kereséshez kapcsolódó adatainak a
nyomonkövetéséhez kattintson a Keresési teljesítményre a Jelentések fül alatt
számlájában.

Mi számít egy hirdetési egység megjelenésének?
Hirdetési egység megjelenésének számít minden olyan alkalom, amikor egy felhasználó
böngészője betölt egy AdSense hirdetési egységet vagy link egységet. Ha egy
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weboldalon több hirdetési vagy link egység is található, akkor egy-egy oldalletöltéshez
több hirdetési egység megjelenés is tartozhat.
Ne feledje, hogy az oldalmegjelenés nem azonos a hirdetési egységek megjelenésével.
Ha egy weboldalon több hirdetési egység is található, akkor az oldal megjelenítéséhez
több hirdetésiegység-megjelenés fog tartozni, de a jelentésben csak egy
oldalmegjelenés lesz látható.
Ha például egy felhasználó egy olyan weboldalt tekint meg, amelyen három hirdetési
egység és egy link egység található, akkor a rendszer négy hirdetésiegységmegjelenést fog naplózni, de az oldalmegjelenések száma csak eggyel fog nőni.

Hogyan befolyásolják a többszörös hirdetési egységek jelentéseimet?
Az számít egy oldalmegjelenésnek, amikor a hirdetési kód betöltődik a felhasználó
böngészőjében. Amennyiben többszörös hirdetési egység kerül megjelenítésre az
oldalán, az egy oldalmegjelenésre többszörös hirdetési egység megjelenésként fog ez
szerepelni jelentéseiben.
Azonban csak egy oldalmegjelenésnek fog számítani, függetlenül attól, hogy hány
hirdetési egység került megjelenítésre.
Ennek eredményeként hirdetési egység megjelenések mellett jelentéseiben
előfordulhat, hogy csökkenni fog az átkattintási arány, valamint effektív CPM-je az
oldalmegjelenés jelentéseivel ellentétben.

Letölthetem a jelentéseimet?
Igen. az AdSense jelentések letölthetőek oszlop osztatú értékek (CSV) formátumban. A
letöltéshez:
A jelentések oldaláról, készítse el a letölteni kívánt jelentést:
Amikor elkészítette jelentését, kattintson a CVS fájl letöltésére jelentése fejlécén.
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A A letöltés ablak megjelenik - adja meg a fájl nevét és célhelyét, majd kattintson a
Mentésre.
A CVS fájlokat könnyedén importálhatja bármelyik általános táblázatkezelőbe. A
letölthető jelentések megkönnyítik csatorna adatai sorrendjének, valamint fiókja
régebbi adatainak átvizsgálását.

Csatornák
Mik a csatornák?
A csatornák lehetőséget nyújtanak Önnek nyomon követni oldalai teljesítményének
részleteit. Egy csatorna-specifikus hirdetési kód bármely oldalon való elhelyezésével
többféle változót követhet nyomon oldalain. Kövesse nyomon a nagy szalaghirdetései
teljesítményét összehasonlítva a tornyokéval, vagy hasonlítsa össze motoros oldalait az
autósokkal, olymódon, hogy minden oldalcsoporthoz hozzáad egy egyedi csatornát, és
összehasonlítja az eredményeket az adott csatornajelentéseken. Akár minden egyes
domainjéhez hozzáadhat egy egyedi csatornát, hogy megnézze, honnan jönnek
kattintásai.
Kétféle csatorna létezik URL csatorna és az egyedi csatorna..
URL csatornák
Használja a URL csatornátha nyomon szeretné követni oldalai teljesítményét anélkül,
hogy meg kelljen módosítania a hirdetési kódot. A teljes domain név megadásával a
domainhez tartozó összes oldalt végignézheti, míg a részleges URL megmutatja, hogy
az egyes alkategóriákban hogyan teljesített.
További információért kérjük olvassa el aHogyan készíthetek csatornákat?
URL csatornák csak az AdSense kontextusban programban találhatóak meg.
Amennyiben az AdSense kereséshez teljesítményét szeretné megnézni, egyedi
csatornákat kell használnia.
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Egyedi csatornák
Az egyedi csatornák használata akkor ajánlott, ha oldala teljesítményét egy bizonyos
kritérium alapján szeretné nyomon követni. Egy csatorna-specifikus hirdetési kód
bármely oldalhoz hozzáadásával többféle változót követhet nyomon oldalain.
Használjon egyedi csatornákat, ha a különböző hirdetési formátumok teljesítményét
szeretné összehasonlítani. Ha többet szeretne megtudni az egyedi csatornák
használatáról, kérjük olvassa el a Hogyan készíthetek csatornákat?
Immár 200 AdSense csatorna mellett 200 AdSense kereséshez csatorna áll minden
megjelenítő rendelkezésére. A csatornák hozzáadása, átnevezése, illetve deaktiválása
egyszerű, valamint nagy segítséget nyújtanak abban, hogyan tudná webhelye
teljesítményét megnövelni.
A sikeresség tesztelése a csatornák segítségével
Szeretné tudni, hogy egy adott, az oldalain megjelenő hirdetés, milyen elhelyezésben,
formában, illetve színben illeszthető be a lehető leghatékonyabban? Mindezt tesztek
alapján döntheti el. Az AdSense-szel folytatott kísérletezés segítségével felfedezheti, mi
válik be a leginkább az Ön honlapján. A kísérletezés legjobb eszközei pedig a
csatornák. Használja ki a csatornák nyújtotta lehetőségeket: mérje fel, illetve figyelje
meg segítségükkel a honlapján végrehajtott változtatások hatásait. Akár egy adott
helyen megjelenített hirdetést, akár egy egész honlapot szeretne figyelemmel követni,
a személyre szabott csatornák, illetve az URL-csatornák megkönnyítik a legsikeresebb
megoldás megtalálását.
Mindemellett, a tesztek eredményeire alapozva hirdetéseivel kapcsolatban
megfontoltabb dönthetések hozhatók. Ha úgy dönt, hogy kipróbálja az optimalizálás
célját szolgáló ötleteink megvalósítását, azt ajánljuk, tesztelje őket a csatornák
segítségével. Minél több tesztet végez el, annál pontosabban tudja megjósolni a
hirdetések hatását, ennek révén pedig bevételi lehetőségeinek jobb kihasználása válik
lehetővé.
Ötlet a csatornák felhasználóinak: a személyre szabott csatornák létrehozása során
azoknak a jelentésekben való beazonosítását segítse elő megfelelően beszédes nevek

198/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

megválasztásával. A "CikkJobbSzélesFelhőkarcolóTengerpart" megnevezés például egy
olyan hirdetési egységre utalhat, amely a webhelyen közölt cikkek jobb oldalán
helyezkedik el széles felhőkarcoló formájában, színei pedig a Tengerpart palettáról
származnak.

Optimalizálás csatornákkal
A Google AdSense csatornákat kínál segítségképpen a következő fontos kérdések
megválaszolásához:
Hol lehet a legtöbb bevételre szert tenni az AdSense használatával?
Hogyan hasznosítható ez az ismeret még több bevétel eléréséhez?
Az AdSense számos megjelenítője egyszerű változtatások végrehajtásával számottevő
mértékben javította eredményeit. A megjelenítők általában jelentős bevételnövekedést
tapasztalnak az olyan tényezők módosításakor, mint a hirdetésformátum, a színpaletta
és az elhelyezés - mindezek nyomon követhetők a csatornák használatával.
A csatornák mélyrehatóbb elemzést tesznek lehetővé, mint az általános
bevételjelentések. Segítségükkel részletes jelentés készíthető a webhelyek, a
webhelyek részeinek vagy akár az egyes hirdetési egységek teljesítményéről. Amikor
létrehoz egy csatornát, az AdSense rögzíti az adott oldal vagy hirdetési egység
megjelenítéseit, CTR- és CPM-értékeit, valamint bevételi statisztikáit.
Ezzel pontos képet kaphat arról, hogy mely webhelyek, illetve helyek használatával
érheti el a lehető legmagasabb bevételt.
Az AdSense kétféle csatorna használatát teszi lehetővé: URL-csatornák a domainekre,
az aldomainekre és az oldalakra vonatkozó jelentésekhez, valamint egyedi csatornák a
hirdetési egységekre és a hirdetések elhelyezésére vonatkozó részletesebb
jelentésekhez.
Ez az útmutató több témakörrel is foglalkozik. A következők közül választhat:
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URL-csatornák
- URL-csatornák létrehozása
Egyedi csatornák
- Egyedi csatornák létrehozása
Csatornajelentések létrehozása

URL-csatornák
Az URL-csatornákkal egy teljes domain, egy aldomain, könyvtárak és különálló oldalak
teljesítménye követhető nyomon. Segítségükkel megválaszolhatja például a következő
kérdéseket:
Melyik domain éri el a legnagyobb bevételt?
A webhely melyik részén érik el a legjobb teljesítményt a hirdetések? A cikkeknél? A
fórumoknál? A blogoknál?
URL-csatornák létrehozása
Az URL-csatornák egyszerűen létrehozhatók az AdSense fiókban. A művelet
szemléltetésére vegyünk egy példát.
Példa: Zsuzsa kutyákkal foglalkozik a webhelyén - www.kutyaswebhely.com -, és
tudni szeretné, hogy az AdSense-hirdetései a cikkek oldalain vagy a fórumokban
érnek-e el jobb teljesítményt.
Ehhez elegendő két egyszerű lépést megtennie:
Első lépésként be kell jelentkeznie, és meg kell jelenítenie az AdSense beállítása
lapot. A lapok alatt egy sor link látható. Kattintson a Csatornák linkre.
Ezután ellenőrizze, hogy a megfelelő termék - AdSense kontextusban vagy AdSense
kereséshez - lapját látja-e, és a készítendő elem URL-csatorna-e, és nem egyedi
csatorna. Kattintson az Új URL-csatornák hozzáadása linkre, majd hozzon létre új
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csatornát minden könyvtárhoz úgy, hogy a címét (a 'www' előtag nélkül) beírja a
megjelenő mezőbe.
Ebben az esetben két csatornát hozunk létre: egyet a kutyaswebhely.com/cikkek
oldalhoz, ezzel a csatornával követhető nyomon a hirdetések teljesítménye Zsuzsa
cikkei mellett; és egy másikat a kutyaswebhely.com/forum oldalhoz a fórumoknál elért
teljesítmény figyeléséhez.

Létrehozásuk után az URL-csatornák azonnal elkezdik gyűjteni a statisztikai adatokat. A
csatornák akkor a leghasznosabbak, ha segítségükkel hatékony csatornajelentéseket
lehet előállítani. Ennek mikéntjéről az alábbiakban olvashat.
Az URL-csatornákkal kapcsolatos gyakori kérdésekre az alábbi linkeket követve kaphat
választ:
Hogyan követik nyomon az URL-csatornák az aldomaineket?
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Átnevezhetők-e az URL-csatornák?
Megjelenítik-e az URL-csatornák az előzményadatokat?

Egyedi csatornák
Az egyedi csatornák segítségével állapíthatja meg, hogy milyen hirdetési színek,
formátumok és elhelyezések a leghatékonyabbak a webhelyen, illetve az ilyen
csatornák segítségével kaphat választ a következőkhöz hasonló kérdésekre:
•

Melyik hirdetési egységek érik el a legnagyobb bevételt a honlapon?

•

Nagy szalaghirdetés a lap tetején?

•

Téglalap a cikkek közepén?

•

Felhőkarcoló a lap jobb oldalán?

•

Link a bal oldali navigációs rész alatt?

•

Hogyan nyújtanak jobb teljesítményt a hirdetések, kerettel vagy keret nélkül?

Tipp: a keret nélküli hirdetésekkel általában jobb teljesítmény érhető el.
Hogyan mérhető össze az egyes AdSense kereséshez mezők bevétele?
Az egyedi csatornák leghatékonyabb felhasználásához célszerű nyomon követni
minden hirdetési egységet. Így rendelkezésére állnak majd az alapvető jelentések,
amelyek alapján összesítheti a hirdetési egységek adatait, vagy különböző változatokat
megvizsgálva átfogó képet kaphat a webhely AdSense-teljesítményéről, és választ
kaphat a szakasz elején feltett kérdésekre.

Egyedi csatornák létrehozása
Fontos, hogy megismerje az egyedi csatornák használatát a fenti kérdések
megválaszolására, mert ez lényeges szerepet játszik az AdSense hirdetési egység
teljesítményének optimalizálásában. Vizsgáljuk meg ezt közelebbről a következő példán
keresztül.
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Példa: János autókkal foglalkozó webhelyet tart fenn. Honlapján jelenleg három
hirdetési egység és egy linkegység található, és János meg szeretné állapítani, melyik
egység nyújtja a legjobb teljesítményt. Ehhez különálló egyedi csatornát hoz létre mind
a négy egységhez, és ezek segítségével figyeli a teljesítményüket.
Az egyedi csatornák létrehozása összetettebb művelet, mint az URL-csatornák
létrehozása. Aggodalomra azonban nincs ok - bemutatjuk, hogyan hozhat létre egyedi
csatornákat négy egyszerű lépéssel:
Először is jelentkezzen be a fiókjába, jelenítse meg az AdSense beállítása lapot,
majd kattintson a Csatornák linkre. Ebben a példában az AdSense kontextusban
termék egyedi csatornáit fogjuk vizsgálni, ezért ellenőrizze, hogy a megfelelő termék
lapját és a csatornákhoz tartozó lapot látja-e. Ezután kattintson az Új egyedi
csatornák hozzáadása elemre.
A következő lépés a csatornák elnevezése.
Az egyedi csatornák elnevezésekor lényeges szempont a pontosság és az egységesség.
Minél több információt ad meg a névben a hirdetési egység használatának helyéről és
módjáról, annál egyszerűbb lesz azonosítani azt később, a csatornajelentések
létrehozásakor. Ebben a példában a következő nevek használatát javasoljuk:
•

HonlapFelülSzalagcímFöldanya

•

HonlapKözépenTéglalapFöldanya

•

HonlapJobbFelhőkarcolóFöldanya

•

HonlapBalNavigálásilinkekFöldanya
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Figyelje meg, hogy a fenti nevek mindegyike a Lap+Hely+Hirdetési
formátum+Színpaletta felépítést követi. Ezt a felépítést találtuk hasznosnak, de
választhat bármilyen más, Önnek megfelelő megoldást.
Írja be a csatornaneveket az új csatornák mezőjébe, és kattintson a Csatornák
hozzáadása elemre

Ezután létrehozhatja a csatornához tartozó hirdetési kódot. A nevek megadása után
jelenítse meg az AdSense beállítása lapot, majd válassza az AdSense kontextusban
terméket.
A szokásos módon válassza ki a hirdetés típusát, formátumát és színpalettáját, majd a
Csatornák szakaszba
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válassza ki a felvenni kívánt csatornákat a Hozzáadás>> linkre kattintva (legfeljebb 5
csatornát vehet fel)

majd kattintson a Folytatás elemre, és tekintse meg az eredményt a hirdetés
megjelenítési kódjában.

Végül másolja és illessze be a kódot a weboldalakra. A kódban szereplő
csatornaazonosító azonnal elkezdi a teljesítmény nyomon követését. Ha az oldalak már
tartalmaznak hirdetési kódot, írja felül azt a csatornához tartozó új kóddal.
Hajtsa végre ezt a műveletet az összes nyomon követni kívánt hirdetési egységnél.

Csatornajelentések létrehozása
Az aktív csatornák folyamatosan gyűjtik a rendelkezésre álló adatokat. Az adatok
jelentésekbe rendezetten érhetők el a következő lépések végrehajtásával:
Bejelentkezés után kattintson a 'Részletes jelentések' oldalt megjelenítő hivatkozásra.
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Válassza ki a nyomon követett terméket: AdSense kontextusban vagy AdSense
kereséshez.
Ezután kattintson a Csatornaadatok választógombra.
Adja meg a kívánt dátumtartományt.
A megfelelő jelölőnégyzetek bejelölésével adja meg azokat a csatornákat, amelyek
adatait szerepeltetni kívánja a jelentésben.
Megjegyzés: A csatornák adott csoportjának megkereséséhez használja a keresési
funkciót.
Ha az egyedi csatornákat ismertető részben leírt névadási szabályokat követte, a
honlaphoz kapcsolódó összes csatorna megkereséséhez a 'Csatornák keresése' mezőbe
írja be a 'Honlap' szót. Ha a téglalap alakú hirdetési mezőkhöz tartozó csatornákat
szeretné megkeresni, ugyanezt a példát követve a 'Téglalap' szóra kell keresnie. A
keresés befejezése után kiválaszthatja az összes eredményt egyszerre, vagy igény
szerint kiválaszthatja a kívánt eredményeket.
A kívánt csatornák megadása után határozza meg az adatok csoportosításának módját.
Ha napi jelentést szeretne készíteni a kijelölt csatornák által szolgáltatott adatok
alapján, kattintson a Dátum választógombra.
Ha adott időszakot felölelő összesített jelentést szeretne létrehozni, kattintson a
Csatornák választógombra.
Tipp: ez a módszer két vagy több csatorna összehasonlítására alkalmas.
Ha egy vagy több csatorna teljesítményének dátum szerint megjelenített
összehasonlító elemzéséhez szeretne jelentést készíteni, kattintson a Mindkettő
választógombra.

206/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Végül kattintson a Jelentés megjelenítése gombra.

Tipp: Nem tudja pontosan, mit lehet ellenőrizni az egyedi csatornákkal? Tekintse át
optimalizálási tippjeinket, amelyek a hirdetések teljesítményét fokozó javaslatokat
tartalmaznak.

Hogy készíthetek URL csatornákat?
Az URL csatornákat könnyű megvalósítani. Nem szükséges változtatni az AdSense
hirdetési kódban, ezért a megjelenítő számlán belül létre lehet hozni a csatornákat, és
rögtön megkezdheti a teljesítmény követését.
Az URL csatornákat egyedi oldalak vagy oldal csoportok követésére használhatja a
webhely könyvtár struktúrája szerint.
Egyetlen oldal követéséhez: adja meg az oldal teljes elérési útját a lenti 3. lépésben:

Példa: example.com/sample.html
Olyan script követéséhez, amely több oldalt is generál : adja meg a script teljes elérési
útját '?' nélkül, a lenti 3. lépésben. Így követheti az
example.com/sample.asp?keyword=one, example.com/sample.asp?keyword=two, stb.
oldalakat.

Példa: example.com/sample.asp
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Egy bizonyos könyvtár alatti összes oldal követéséhez: adja meg a részleges URL-t a
lenti 3. lépésben.

Példa : example.com/sample
Egy bizonyos aldomain alatti oldalak követéséhez : adja meg az aldomaint a lenti 3.
lépésben.

Példa : sports.example.com
Egy domain összes oldalának követéséhez: adja meg a domain nevét a lenti 3.
lépésben. Minden megjelenés és kattintás követéséhez egy domainen belül (ideértve a
létező aldomaineket is), 'www' nélkül adja meg a domain nevét.

Példa : example.com
URL csatorna létrehozása:
Lépjen be számlájába a https://www.google.com/adsense címen
Kattintson a csatornák linkre az AdSense beállítás fül alatt.
Az URL szöveges mezőben, adja meg a URL-t, amelyet követni kíván.
Kattintson az Új csatorna létrehozására.
Az új URL csatorna szinte azonnal követni kezdi az adatokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel az URL csatornák nem igényelnek változást a kódban,
nem szükséges URL csatornát tervezni, amikor az AdSense kódot generálja. Ha
létrejött egy URL csatorna, akkor automatikusan követni kezdi az adatokat.

Hogyan tudom az URL csatornákkal nyomon követni az aldomainjaimat?
Mikor URL csatornákat készít, kérjük vegye figyelembe, hogy eltérés fog mutatkozni a
www.domain.com és a domain.com teljesítményének a nyomonkövetésében.
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Amennyiben a domain-jét 'www' nélkül adja meg, lehetősége nyílik arra, hogy
bármelyik aldomain teljesítményét nyomonkövesse, beleértve mind a
www.domain.com, illetve a forums.domain.com.
Ellenben a www.domain.com mint URL csatorna csak a www.domain.com alá
tartozó oldalak teljesítményét fogja nyomonkövetni. Bármely más oldalon történő
tevékenység, mint például a forums.domain.com, illetve egyéb aldomain nem lesz
nyomonkövethető ezzel az URL csatorna segítségével.

Hogyan készíthetek csatornákat?
Mielőtt elkészíti csatornáit, érdekelheti, hogyan tudja a legjobban használni a
csatornákat oldalán. Gondolja végig, milyen változókat kíván követni - többféle
hirdetési forma teljesítményét kívánja összehasonlítani, vagy meg akarja tudni, melyik
oldala generálja a legtöbb kattintást? A csatornák készítésénél azt javasoljuk,
használjon jellegzetes neveket minden csatornához, így könnyen azonosíthatja őket
jelentéseiben.
Amint elhatározta, hogyan használja a csatornákat, két lépésben létrehozhatja őket:
először, nevezze el a csatornát, majd adja hozzá a csatorna-specifikus kódot
weboldalaihoz.
Új csatorna elnevezése:
Lépjen be fiókjába a https://www.google.com/adsense oldalon
Az "AdSense kontextusban" illetve az " AdSense kereséshez " cimke alatti linkeken
kattintson a Csatornákra
Válassza az Új csatorna létrehozása gombot, és adja meg a csatorna nevét a
szövegmezőben. Azt ajánljuk, válasszon olyan nevet, mely később segít azonosítani a
csatornát. Például szőnyegek, vagy kék_felhőkarcolók
Kattintson a Csatornák szerkesztése/aktiválására. Az új csatorna az Aktív csatornákhoz
adódik ezzel.
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Adja hozzá a csatorna-specifikus kódot oldalához:
Kattintson a megfelelő Beállítások címkére, majd kattintson a Hirdetés kódra vagy a
Keresési kódra, vagy kattintson a Tovább a hirdetési formára a Csatornák létrehozása
oldalon.
A Csatornák legördülő menüből válassza ki az kívánt csatornához tartozó kódot.
Másolja be a hirdetési kódot weboldalára. A kódján belüli csatorna azonosító nyomon
fogja követni ezeknek az oldalaknak a teljesítményét.
Bármely oldalt átvihet egy másik csatornába, ha frissíti az oldalon látható kódot. Az
oldalt eltávolíthatja minden csatornáról, ha a Csatornák nélkült kiválasztja a kód
generálásánál.

Hogyan jelennek meg a csatorna bevételei?
A csatorna jelentések nem azonnali állapotot mutatnak, mint az összesített jelentések.
A csatornák közötti szinkronizáció miatt az egyes csatornák adatai két napos
késleltetéssel jelennek meg. Ezek a napok a Nincs adat felirattal jelennek meg a
csatorna jelentéseiben.
Az általános jelentések aktuális adatokat tartalmaznak számla szinten, amely
tartalmazza az összes csatornát, valamint azokat az oldalakat is, melyek nincsenek
csatornához kötve.

Van lehetőség URL-csatorna átnevezésére?
Jelenleg nincs lehetőség URL-csatorna átnevezésére. A megjelenítői fiókján keresztül
azonban bármikor kikapcsolhatja bármelyik csatornát, majd létrehozhat egy újat. A
kikapcsolt csatornához fűződő adatgyűjtés leáll, de a jelentések előállításakor bármikor
lekérdezhetők a kikapcsolt csatorna előzményadatai.
URL-csatorna kikapcsolása:
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A megjelenítői fiókján belül kattintson az AdSense kontextusban vagy az AdSense
kereséshez fülre.
Kattintson a Csatornák linkre.
Görgessen az URL-csatornák részre.
Az Aktív csatornák listáról válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát vagy csatornákat.
Kattintson a Kikapcsolás elemre.
A kikapcsolt csatornákat a rendszer nem veszi figyelembe a maximálisan megengedett
csatornaszám korlátozásakor, és a kikapcsolt csatornák bármikor visszakapcsolhatók.

Hogyan nézhetem meg a csatorna jelentéseket?
A csatorna jelentések a Jelentések címke alatt találhatóak meg. Miután kiválasztotta az
időszakot és a lebontás típusát, válassza a Csatorna adat gombot. Bármennyi "Aktív",
vagy "Törölt csatornát" kiválaszthat a csatornák listáról a CTRL gomb lenyomva
tartásával.
Kattintson a Jelentés megjelenítésére a kiválasztott csatorna jelentés elkészítéséhez.
Csatorna jelentései a kiválasztott csatornák adatait fogja megmutatni, többek között az
oldal megjelenéseket, kattintásokat, és a bevételi adatokat.

Hogyan deaktiválhat egy csatornát?
A csatornákat kikapcsolhatja bármikor a tartalomszolgáltató fiókjában. Ezzel nem
gyűjtünk további adatokat a kikapcsolt csatornákról, de bármikor átnézheti a kikapcsolt
csatornák régebbi adatait, amikor jelentéseit készíti.
Bármikor újra aktiválhatja később a csatornát. A kikapcsolt csatornák nem számítanak
bele a megengedett csatornaszámba.
Csatorna kikapcsolásához:
Kattintson az "AdSense kontextusban" címkére
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Kattintson a Csatornák linkre
Az Aktív csatornák listáról válassza ki az eltávolítani kívánt csatorná(ka)t
Kattintson a Kikapcsolásra
Csatorna újra aktiválásához:
Kattintson az "AdSense kontextusban" részre, vagy a Hiretési forma folytatására a
Csatornák létrehozása oldalon.
Kattintson a Csatornák linkre
Válassza a Csatorna újra aktiválása gombot
A legördülő listából válassza ki az újra aktiválandó csatornát
Kattintson a Csatornák szerkesztése/aktiválására
A csatornát újra aktiváljuk, és hozzáadjuk az Aktív csatornák listához.

Miért szerepel a csatornajelentésekben több adat, mint az összesített
adatoknál?
Csatornajelentések megtekintésekor olyan megjelenítéseket és kattintásokat is láthat,
melyeket több csatornán is nyomon követett. Ennek -- URL- és egyéni csatornái
beállításától függően -- a következők egyike lehet az oka:
Hirdetéseit több URL-csatornán is nyomon követi.
A domain.com/site vagy forum.domain.com URL-csatornán észlelt megjelenítéseket és
kattintásokat a rendszer a domain.com URL-csatornán is regisztrálja. A
domain.com/site csatornán történő kattintás a domain.com csatorna jelentésében is
szerepel majd -- csatornajelentéseiben így két kattintás lesz feltüntetve, az összesített
adatokban viszont csak egy. Az adott könyvtár alatti oldalak és az aldomainek nyomon
követéséről URL-csatornákkal kapcsolatos, Hogy készíthetek URL csatornákat? című
útmutatónk tartalmaz további tudnivalókat.
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Hirdetéseit egy URL- és egy egyéni csatornán is nyomon követi.
Ha egy URL-csatornával nyomon követett oldalon egyéni csatornákat is használ, akkor
bizonyos adatok többször szerepelhetnek a jelentéseiben. Ha egy egyéni csatornával
felcímkézett hirdetési egységen történik kattintás, ezt a rendszer az oldalhoz tartozó
URL-csatornán is regisztrálja.
Hirdetéseit több egyéni csatornán követi nyomon.
Ha egy hirdetési egységhez több egyéni csatornát rendelt hozzá, a rendszer az adott
egységhez tartozó kattintásokat és megjelenítéseket mindegyik hozzárendelt egyéni
csatornán regisztrálja.
Fiókja összesített eredményességének megtekintéséhez, kérjük, látogasson el a
Részletes jelentések oldalra, jelölje be az Összesített adatok választógombot,
majd kattintson a Jelentés megjelenítése gombra. A megjelenő jelentésben
ismétlődő adatok nélkül szerepel az összes kattintás, oldalmegjelenítés és bevétel.

Törölhetem az egyéni csatornákra vonatkozó megjegyzéseket a
hirdetéskódomból?
Jóllehet programszabályzatunk általánosságban nem engedélyezi az AdSense kód
módosítását, az egyéni csatornák nevét tartalmazó megjegyzés törölhető a kódból. Ez
semmilyen módon nem befolyásolja hirdetései megjelenését és az azokat nyomon
követő csatornákat.
Ha törölni szeretné a kódból az egyéni csatorna nevét, akkor az alábbi példánk esetén
a vastagon szedett (középső) sort kell törölnie.
google_ad_type = "text_image";
//2006-10-08: Egyéni csatorna -- próba
google_ad_channel ="6891856726";
Ügyeljen rá, hogy kizárólag a fent jelzett sort törölje, ellenkező esetben előfordulhat,
hogy helytelenül működnek majd hirdetései vagy nyomon követésük.
Az URL-csatornákhoz előzményadatok is tartoznak?
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Az URL-csatornák csak a bekapcsolásukat követően kezdik meg a weboldalak
teljesítményének követését. Ha új URL-csatornát hoz létre, akkor az általa követett
weboldalakhoz kapcsolódóan nem tud teljesítményadatokat elérni.
Ha azonban egy korábban eltávolított csatorna URL-címéhez hoz létre egy új URLcsatornát, akkor a rendszer a korábban gyűjtött előzményadatokat veszi figyelembe.
Arra is van lehetőség, hogy az AdSense programhoz való csatlakozása óta elért
összesített teljesítményének adatait jelenítse meg. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy
a Részletes jelentések oldalon, a Válasszon időintervallumot területen a
kezdetektől elemet választja a legördülő listáról.

Jelentések az AdSense keresőről
Melyek a Felhasználói feltételekben említett költségek?
Az AdSense kereséshez költségei melyekről szó esik a Felhasználói feltételekben nem
vonatkoznak minden megjelenítőre. A minden egyes keresés utáni költségeket
általában a hirdetői kattintásokból származó bevételből fedezzük. Azonban azoknak a
megjelenítőinknek, akiknek bevételükhöz képest kimagaslóan nagy számú a keresés,
előfordulhat, hogy egy bizonyos összeget levonunk az AdSense kereséshez
bevételükből. Úgy számoljuk, hogy ez megjelenítőinknek kevesebb mint 1% -át fogja
érinteni.
Az AdSense kereséshez költségei sosem fogják meghaladni a megjelenítő AdSense
kereséshez bevételét, így senki sem fog tartozni hó végén a Google-nak. Az AdSense
kontextusban kattintások bevételeit ez nem érinti. A kiigazítás mindig a hó végén
esedékes a bevételek elszámolásakor.

Az AdSense kereséshez szolgáltatás esetében mit jelentenek a
,,Leggyakoribb keresések"?
Az AdSense kereséshez szolgáltatás esetében a leggyakoribb keresések között azok a
kifejezések szerepelnek, amelyekre az adott időszakban az Ön AdSense
keresőmezőjében a legtöbbször kerestek rá. Megjegyzés: a leggyakoribb keresésekről
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készült jelentésben az egyedi lekérdezések nem jelennek meg; a jelentés csak azokat a
lekérdezéseket tartalmazza, amelyekre legalább két találat jelent meg.

Miért nem jelenik meg egyetlen lekérdezés sem?
Az AdSense kereséshez leggyakoribb keresései között csak azok a lekérdezések
jelennek meg, amelyekhez legalább két találat volt. Ha a webhelyen kicsi a forgalom,
akkor előfordulhat, hogy az összes lekérdezés egyedi volt, ezért a leggyakoribb
lekérdezések között semmi nem jelenik meg.
A leggyakoribb lekérdezésekről készült összesítés a 2005. július 1. előtti lekérdezéseket
nem tartalmazza.

Hogy nézhetem meg a keresési AdSense leggyakoribb kereséseit?
A keresési AdSense leggyakoribb kereséseit a Leggyakoribb keresések linkre
kattintva a Gyors jelentések részben az Áttekintés oldalon vagy a Speciális
jelentések oldalon a Keresési AdSense-t választva termékként tekintheti meg.

Egyedi és e-mailben küldött jelentések
Mi az egyedi jelentés?
Az egyedi jelentések az Ön igényeinek megfelelően személyre szabott és elmentett
jelentések. A részletes jelentés elkészítésekor megadott dátumtartomány és az egyéb
beállítások egyedi jelentésként elmenthetők, és a későbbiek során gyorsan
hozzáférhetők. Ha egyedi jelentést szeretne készíteni, kövesse ezt az útmutatást. Az
egyedi jelentéseket elkészítésük után az Áttekintés lapról vagy a Részletes
jelentések lap legördülő listájáról egyetlen kattintással elérheti.

Hogyan hozhatok létre és menthetek el egyedi jelentést?
Ha egyedi jelentést szeretne létrehozni és menteni, kövesse az alábbi lépéseket:
A http://www.google.com/adsense címen jelentkezzen be az AdSense-fiókjába.
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Kattintson a Jelentések lapon elérhető Részletes jelentések fülre.
Adja meg a kívánt időintervallumot, majd válassza ki, hogy az összesített adatokra
vagy bizonyos csatornák adataira kíváncsi, illetve a weboldalak vagy a hirdetési
egységek megjelenései érdeklik.
Kattintson a Jelentés megjelenítése gombra.
A jelentés előállítása után írja be a kívánt nevet az Egyedi jelentés mentése
mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.
A mentett egyedi jelentést ezt követően az Áttekintés lap Gyorsjelentések
területéről egyetlen kattintással elérheti. Az egyedi jelentések a Részletes jelentések
oldal Egyedi jelentések legördülő listájáról is elérhetők. Az egyedi jelentések az
Áttekintés lap Lista szerkesztése linkjére kattintva bármikor törölhetők.

Hogyan hozhatok létre e-mailben elküldhető jelentést?
Mielőtt létrehozna egy e-mailben elküldhető jelentést, először készítenie kell egy
egyedi jelentést a megfelelő jelentési beállítások megadásával. Egyedi jelentést ezeket
a lépéseket követve hozhat létre. Miután elmentette és elnevezte az egyedi jelentést,
tegye a következőket:
A www.google.com/adsense címen jelentkezzen be a fiókjába.
A Jelentések lapon kattintson a Jelentéskezelő fülre.
A kívánt jelentés gyakoriságaként a Soha helyett adjon meg napi, heti vagy havi
gyakoriságot.
Válassza ki, hogy melyik e-mail címen szeretné megkapni a jelentéseket, vagy
kattintson a ,,címek szerkesztése" linkre, majd adja meg a kívánt címet. Ha további
címzettet szeretne hozzáadni, akkor elég beírnia az e-mail címet az E-mail címek
szerkesztése mezőbe, majd rákattintania a Címek mentése gombra. Ügyeljen arra,
hogy ne gépelje el a címet. Ezt követően ki tudja választani a címet a legördülő listáról.

216/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Válassza ki a jelentés formátumát: CSV vagy CSV Excel. A jelentést ZIP fájlként fogja
megkapni.
Kattintson a Változások mentése gombra, ezzel megkezdődik a jelentés ütemezett
elküldése e-mailben.

Mik az e-mailben elküldhető jelentések?
Az e-mailben elküldhető jelentések olyan egyedi jelentések, amelyeket a rendszer
elküld az Ön által megadott címzettnek. Ön adja meg, hogy mikor és kinek szeretné
elküldeni az egyedi jelentést. A jelentést a rendszer a megadott e-mail címre ZIP
fájlként juttatja el. Elég létrehoznia és mentenie a kívánt dátum-, csatorna- és
megjelenési beállításokkal ellátott egyedi jelentést, majd megnyitnia a Jelentések
lapon elérhető Jelentéskezelőt, és megadnia, hogy milyen - napi, heti vagy havi ütemezéssel szeretné megkapni a jelentést.
E-mailben elküldhető jelentést a Jelentéskezelő lapon hozhat létre. Itt az e-mailben
elküldhető jelentésekkel kapcsolatos összes beállítás megjelenik, illetve az utoljára
elküldött jelentések állapota is látható. Szükség esetén kövesse az e-mailben
elküldhető jelentések létrehozását leíró részletes útmutatót.

Miért ZIP fájlként kapom meg az e-mailben küldött jelentéseket?
A letöltési idő csökkentése és az AdSense-felhasználók által tapasztalt teljesítmény
növelése érdekében a rendszer minden jelentést ZIP fájlként küld el. (A ZIP fájlok
tömörített fájlok, amelyek tárolásához kevesebb hely szükséges.)
ZIP formátumban tömörített jelentésfájl megnyitása:
Győződjön meg arról, hogy telepítve van a számítógépre valamilyen olyan
segédprogram, amely alkalmas a ZIP fájlok kezelésére.
Az üzenetbe illesztett jelentésfájlt az e-mail kezelő programban a fájlra kétszer
rákattintva nyithatja meg. A mellékletet le is mentheti a számítógépre; ez után keresse
meg a fájlt, majd duplán rákattintva nyissa meg.
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Hogyan állíthatom le a jelentések e-mailben való elküldését?
Jelentés e-mailben való elküldésének leállítása:
A www.google.com/adsense címen jelentkezzen be a fiókjába.
A Jelentések lapon kattintson a Jelentéskezelő fülre.
Állítsa át a jelentésküldés gyakoriságát Soha értékre.
Kattintson a Változások mentése gombra. A továbbiakban nem kapja meg emailben a jelentést.

Hogyan szerkeszthetem a jelentéssablonokat?
Jelentéssablon szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be AdSense fiókjába a http://www.google.com/adsense címen.
A Jelentések lapon lépjen a Részletes jelentések oldalra.
Az oldal jobb felső részén található Jelentéssablonok legördülő menüből válassza ki a
kívánt jelentést.
Végezze el a jelentés beállításainak szükséges módosításait.
Kattintson a Jelentés cseréje felirat melletti választógombra, a legördülő menüből
válassza ki a kívánt jelentést, majd kattintson a Mentés gombra.
A jelentést ekkor a rendszer az új beállításokkal menti. A jelentéshez kapcsolódó emailben küldhető jelentést a rendszer az új beállításoknak megfelelően frissíti.

Mit tegyek, ha nem kapom meg e-mailben a rendszeres jelentést?
Ha nem kapja meg e-mailben a rendszeres jelentést, annak több oka is lehet:
Lehetséges, hogy hibás a cím. A Jelentéskezelő oldalon kattintson a "címek
szerkesztése" hivatkozásra, majd újra ellenőrizze a megadott e-mail címeket.
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Lehetséges, hogy az e-mail szolgáltatás kiszűri a levelet. Előfordulhat, hogy az
e-mail szolgáltató -- tévesen -- levélszemétnek minősíti az e-mailben küldött jelentést.
Ellenőrizze a levélszemét (spam) mappa tartalmát, illetve az e-mail beállításokat.
Lehetséges, hogy átmeneti hiba lépett fel. Időnként hiba történik a jelentésküldő
rendszerben. Az ilyen hibákat általában e-mailben jelezzük, majd tovább próbálkozunk
a jelentések elküldésével. Ha a rendszer több próbálkozást követően sem jár sikerrel,
akkor csak a következő ütemezett levélküldés alkalmával próbálkozik újra.
A Jelentéskezelő oldalon az összes korábban elküldött jelentés állapotát ellenőrizheti.

Hogyan küldhetek el egy jelentést egy másik címzettnek?
Másik e-mail címre az alábbi lépéseket követve küldhet el jelentést:
A www.google.com/adsense címen jelentkezzen be a fiókjába.
A Jelentések lapon kattintson a Jelentéskezelő fülre.
Kattintson a jelentéslista fölött található címek szerkesztése linkre.
Az E-mail címek szerkesztése mezőbe írja be az új e-mail címet, majd kattintson a
Címek mentése gombra.
A megfelelő legördülő listáról válassza ki az új e-mail címet, majd kattintson a
Változások mentése gombra.

Milyen beállítások adhatók meg az e-mailben elküldhető jelentésekhez?
Választhat, hogy a jelentéseket naponta, hetente vagy havonta, illetve CSV vagy CSV
Excel formátumban szeretné megkapni. Jelenleg minden jelentés csak egy címre
küldhető el.
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Több címzettnek is el lehet küldeni egy jelentést?
Egyedi jelentést jelenleg csak egy e-mail címre lehet elküldeni. Ha adott jelentést több
címzettnek is el szeretne küldeni, akkor javasoljuk, hogy hozzon létre több egyedi
jelentést is azonos beállításokkal, és ezeket küldje el az egyes címzetteknek.

Hibaelhárító jelentések
Megváltoztathatom-e az időzónát a jelentéseknél?
Jelenleg nincs lehetőség a jelentések időzónájának megváltoztatására. Az AdSense fiók
összes jelentése a Csendes-óceáni idő (Egyesült Államok) szerint készül, és egy nap a
Csendes-óceáni idő szerinti 00:00 perctől 23:59 percig értendő.

Miért van különbség az általam érzékelt oldalmegjelenések, és a
jelentésekben szereplő adatok között?
Csak az számít oldalmegjelenésnek, amikor a hirdetési kódunk letöltődik egy
felhasználó böngészőjében. Ezért több oka is lehet annak, ha különbséget észlel az Ön
által regisztrált oldalmegjelenés és az AdSense számlán feltüntetett között. Az alábbi
esetek példák arra, amikor a kód nem töltődik le:
Pókok, robotok, vagy átvizsgálók más keresési oldalakról
Olyan böngészők, melyek nem támogatják a JavaScript-eket, illetve nem rendelkeznek
azokkal
Böngészők, melyek nem támogatják a <iframe> cimkét.
a más weboldalak tartalmának letöltésére íródott programok
Ezenfelül amint az leírva található a Hogyan befolyásolja a többszörös hirdetési egység
a jelentéseimet? pontban, amennyiben egyszerre több hirdetési egységet futtat
oldalán, ez minden egyes oldal letöltődésnél a jelentéseiben többszörös hirdetés
egység megjelenésként de csak egy oldalmegjelenéskéntfog megjelenni.
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Miért nem frissül ma a jelentésben a kattintások és a letöltések száma?
A letöltések és a kattintások számát mutató jelentés általában 15-30 percenként
frissül. Esetenként azonban előfordulhat 24 órás vagy nagyobb késés a webhelyen
megjelenített jelentésekben.
A jelentésekben nem fognak szerepelni adatok a közszolgálati közleményekkel
kapcsolatos letöltésekre, illetve az olyan napokra vonatkozóan, amikor nem történt
letöltés. Ilyenkor általában a Nincs adat üzenet jelenik meg a jelentésekben.
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Fizetések
Kifizetési módok
Mi az elektronikus banki átutalás?
Elektronikus banki átutalás (EFT) esetén az Ön AdSense bevételei közvetlenül a
bankszámlájára kerülnek, helyi pénznemben, rendkívül felgyorsítva és leegyszerűsítve
így a kifizetés folyamatát. Az EFT lehetőséget azok a megjelenítők vehetik igénybe,
akiknek a fizetési címe a támogatott országok valamelyikében van.
Ha EFT-vel történő kifizetésre szeretne regisztrálni, olvassa el a szükséges tudnivalókat
itt: Hogyan regisztrálhatok az elektronikus banki átutalással történő kifizetésre? A
regisztráció után bankszámlaadatainak megadását fogjuk kérni, majd egy kis összegű
próbabetét elhelyezésével ellenőrizzük a megadott számlát.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az EFT-et a hónap 15. napja után választja ki
fizetési módként, nem tudjuk garantálni, hogy a következő fizetési ciklus már EFT
segítségével történik. Ha például elektronikus banki átutalással szeretné megkapni
márciusi bevételeit, még április 15. előtt regisztrálnia kell az ETF-fel történő kifizetésre,
és ellenőriznie kell bankszámláját.

Mi az a Secured Express Delivery és hogyan tudom kiválasztani?
A Secure Delivery-vel biztos lehet benne, hogy kifizetése gyorsan és biztonságosan
eljut Önhöz. Amikor csekkje kész az elküldésre, egy futárszolgálatra bízzuk
kézbesítését - csekkjét 5-10 munkanappal az elküldés dátuma utánra várhatja.
Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a szolgáltatásnak a fedezésére bizonyos díjat vonunk
le számlájáról. Részletekért kattintson a Kifizetési részletek [szerkesztés] linkre a
Számlám fülön az Ön megjelenítői számláján.
AdSense csekkjeinek Secure Delivery szolgáltatással való kézbesítésének
igénybevételéhez:
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Lépjen be AdSense számlájába a www.google.com/adsense címen
Kattintson a Számlámra
Kattintson a szerkeszt linkre a kifizetési részletek fejléc mellett
Válassza a csekk - Secured Express Delivery választó kapcsolót
Kattintson a Továbbra
Válassza ki a kívánt pénznemet a legördülő listáról. Választhatja az USA dollár vagy a
helyi pénznem opciót, amennyiben az elérhető.
Kattintson a Beállítások mentésére a kifizetés típus mentéséhez, vagy kattintson a
Mégsemre a mentés nélküli kilépéshez.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Google nem felelős semmilyen Secured Express
Delivery kifizetésért, amely címzési pontatlanság miatt jön vissza. Ha a Secured
Express Delivery szolgáltatás igénybevételével kívánja megkapni a kifizetéseket,
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a DHL-lel, amennyiben meg akar bizonyosodni arról,
hogy nyújtják-e ezt a szolgáltatást az Ön címére, illetve hogy címe megfelelő
formátumú-e.
Továbbá megjegyezzük, hogy azok a megjelenítők, akiknek a fizetési címe bizonyos
országokban található, a normál kifizetéseket is futárszolgálaton keresztül kapják. A
kínai megjelenítők a normál kifizetéseket a Hong Kong-i postán keresztül kapják.

Mi a különbség a bevételek és a fizetések között?
A bevétel az AdSense programban való részvétel során halmozódik fel. Ha a Fizetési
előzmények oldalon megjelenik a Bevételek sor valamely hónapra vonatkozóan, ez
nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott hónapban kifizetést kap a bevételek után. Ez
csupán azt jelenti, hogy az adott hónapban jóváhagytuk a fiókjára vonatkozóan
generálódott bevételeket.
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Ha bevételei elérik a 100 USD összeget, és fiókjára vonatkozóan minden fizetési
visszatartás el van távolítva, akkor fiókja eleget tesz a fizetési ütemezésünk szerinti
kifizetés feltételeinek. Ha a Fizetési előzmények oldalon megjelenik egy Fizetés sor, ez
azt jelenti, hogy csekkes vagy elektronikus pénzutalásos (EFT) kifizetést ütemeztünk
Önnek. Az adott kifizetéshez tartozó részletek linkre kattintva további tájékoztatást
kaphat az Ön számára teljesített kifizetésről.
Bevételek
A Fizetési előzmények oldalon megjelenő bevételek az AdSense rendszeren keresztül
Ön által felhalmozott, jóváhagyott bevételeket jelentik. A Bevételek oszlopban
megjelenő összegek nem tükrözik az Ön számára teljesített kifizetéseket; és ha a
Bevételek oszlop többet is tartalmaz 100 USD-nél, előfordulhat, hogy ez az összeg még
nem került kifizetésre. Ha szerepel valamilyen összeg a Fizetések oszlopban, ez jelzi
Önnek, hogy kifizetés van ütemezve az Ön számára.

Küldenek-e számlát vagy kimutatást a bevételeimről?
Jelenleg nem áll módunkban bevételi kimutatásokat, számlákat és hasonló iratokat
megjelenítőink rendelkezésére bocsátani. Javasoljuk, hogy letétbe helyezés előtt az
egész csekkről készítsen másolatot, vagy saját nyilvántartása számára készítsen
bankszámlakivonatairól fénymásolatot. Emellett részletes információkat talál AdSense
fiókjában a keresetéről az esetleg használható Részletes jelentések és Fizetési
előzmények oldalon.

Miért nem tudom kiválasztani a fizetés módját?
Felhasználói feltételeink értelmében az aktív fiókok csak 100 USD elérése után
jogosultak a kifizetésre. Megszüntetett fiók esetében ezzel szemben akkor folyósítható
a kifizetetlen kereset, ha az meghaladja a 10 USD-t. Mivel 10 USD alatti összeget nem
folyósítunk, a megjelenítők ennek az összegnek az elérése előtt nem választhatnak
fizetési módot.
Miután keresete elérte a 10 USD-t, a Fiókom lap Fizetés részletei pontjában a
szerkesztés linkre kattintva kiválaszthatja a fizetés módját. Ezután hajtsa végre
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Kifizetési útmutatónk lépéseit, hogy teljesen fel legyen készülve az első kifizetés
fogadására.

Mi alapján állapítják meg a valutaátváltási árfolyamot a kifizetéseknél?
Amennyiben helyi valutában történő kifizetést választott, AdSense bevételeit a kifizetés
folyósításakor fogjuk USA dollárról helyi valutára konvertálni. Csekkek esetében ez a
csekk kiállítás dátuma, míg az Elektronikus Banki Átutalás esetében az a nap, mikor a
Google számláról megtörténik a kiutalás.
A valutaátváltás a mindenkori banki árfolyam alapján történik. Ennek aktuális részleteit
számlájában a Kifizetés részletei alatt, az épp aktuális hónap bevételeire kattintva
nézheti meg.

Vannak-e más kifizetési módok is?
Jelenleg a Milyen kifizetési módok közül választhatok? című ismertetésben felsorolt
kifizetési módokat kínáljuk. Bár a jövőben valószínűleg további kifizetési módokat is
kínálunk majd a megjelenítőknek, azt azonban nem tudjuk pontosan, mikor kerül sor
erre.

Csekkes kifizetés
Melyik országokba tud a Google helyi pénznemben jegyzett csekket
küldeni?
Az alábbi 42 ország megjelenítőinek a Google helyi pénznemben jegyzett csekkeket is
ki tud bocsátani, így ezek a megjelenítők kérhetik a fizetésüknek a helyi pénznemre
való átváltását. Az átváltás a fizetés napjával történik. A csekkeket a helyi pénznemben
kérve csökkentheti a banki költségeket és lerövidítheti azt az időt, amely az amerikai
dollárban jegyzett csekkeknek az Egyesült Államokon kívüli feldolgozásához szükséges.
A Google a következő országok lakóinak biztosítja ezt a lehetőséget:
Andorra, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Dánia, Finnország, Franciaország,
Francia Guyana, Francia déli területek, Németország, Görögország, Guadeloupe,
Hongkong, India, Írország, Olaszország, Luxemburg, Martinique, Mayotte, Mexikó,

225/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

Monaco, Marokkó, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Fülöp-szigetek, Portugália, Reunion,
San Marino, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Dél-Afrika, Spanyolország, St. Pierre és
Miquelon, Svédország, Svájc, Thaiföld, Törökország, Egyesült Államok, Egyesült
Királyság, Vatikán
Azok a megjelenítők, akik nem a fenti országok valamelyikében tartózkodnak, amerikai
dollárban jegyzett csekket kapnak. A biztonságos expressz kézbesítés választásának
lehetősége minden megjelenítő számára elérhető.

Hogyan jelentkezhetek csekk formában történő kifizetésre?
Minden AdSense megjelenítőnk számára elérhető a csekk formában történő kifizetés. A
kifizetési címben megjelölt országtól függően helyi valutában történő kifizetést is
biztosítunk - további részletekért kérjük, olvassa el Milyen kifizetési opciók
lehetségesek a számomra?
Ezenkívül minden AdSense megjelenítőnk választhatja a Biztonságos kézbesítésű csekk
opciót.
Lépjen be számlájába a www.google.com/adsense
Kattintson a Számlám
Kattintson a Szerkesztésre a Kifizetés részletei címnél.
Válassza ki a Csekk - Szabványos kézbesítés választókapcsolót
Kattintson a Folytatásra
Válassza ki a kívánt valutanemet a legördülő menüből. Kifizetés USA dollárban, illetve,
országtól függően, helyi valutában lehetséges.
Kattintson a Változások mentésére a kifizetési forma elmentéséhez, vagy kattintson a
Visszavon opcióra, ha mentés nélkül szeretné elhagyni az oldalt.
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A szabványos kézbesítésű csekkemet futárküldő szolgálattal fogják
kézbesíteni?
Az alább felsorolt országokba szóló szabványos kézbesítésű kifizetéseket helyi
futárküldő szolgálattal fogjuk kikézbesíteni. A kikézbesítés ingyenes és a csekkkiállítás
dátumától számított 10-30 napon belül esedékes.
Argentína, Belize, Bolívia, Brazília, Chile, Kolombia, Costa Rica, Dominikai Köztársaság,
Ecuador, El Salvador, Falkland Szigetek (Malvinas), Francia Guiana, Guatemala,
Guyana, Honduras, Mexikó, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay,
Venezuela
A megjelenítőknek ezenkívül meg van a lehetősége arra, hogy csekkjeiket Biztonságos
Expressz kézbesítés útján kapják.

Hogyan kérhetem egy fizetés újbóli elküldését?
Ha a kifizetést Standard kézbesítési csekken kapja, bármely hónapra vonatkozóan a
fizetés újbóli elküldését a következő hónap 25-ik napja után kérheti. Például egy
eredetileg február 27-ei csekk ismételt elküldéséhez Önnek március 25-e után kell írnia
nekünk.
Ha a kifizetést Biztonságos expressz kézbesítési csekken kapja, bármely hónapra
vonatkozóan a kifizetés újbóli elküldését a következő hónap 5-ik napja után kérheti.
Például egy eredetileg február 27-ei csekk ismételt elküldéséhez Önnek március 5-e
után kel írnia nekünk.
Új csekk kéréséhez lépjen kapcsolatba velünk, és adja meg a kért csekk számát,
dátumát és összegét. Ezeket az adatokat a Fizetési elõzmények oldalán a megfelelő
hónaphoz tartozó fizetés részletek linkjére kattintva tekintheti meg.

Mikor kapom meg a csekkemet?
Megjelenítőink várhatóan a feladás után 2-4 héttel kapják meg a csekkeket; a helyi
postaszolgáltatástól függően azonban ez tovább is eltarthat.
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Lehetőség van biztonságos expressz kézbesítés kérésére is, ha gyorsabban szeretné
megkapni a kifizetési csekkeket. A biztonságos expressz kézbesítés általában 5-7 napot
vesz igénybe.
Bármely hónapra vonatkozóan a fizetés újbóli elküldését a következő hónap 25-ik
napja után kérheti. Például egy eredetileg február 27-én kelt csekk ismételt
elküldéséhez Önnek március 25-e után kell írnia nekünk. Ha a kifizetést Biztonságos
expressz kézbesítési csekken kapja, bármely hónapra vonatkozóan a kifizetés újbóli
elküldését a következő hónap 5-ik napja után kérheti.
A következő dokumentum ismerteti, hogyan lehet kérni a Google-tól a csekkek újbóli
kifizetését: Hogyan kérhetem egy fizetés újbóli elküldését?
Ha további tájékoztatást szeretne az AdSense kifizetési ciklusairól, kérjük olvassa el az
AdSense Kifizetési útmutatót.

A biztonságos expressz kézbesítés költsége hogyan érinti a fizetési
korlátot?
Ha a biztonságos expressz kézbesítést választja, akkor a fizetéséből levonjuk a csekkek
kézbesítésének díját. A díj levonása a fizetés kiszámítása után történik, tehát az adott
hónapra vonatkozó 100 dolláros összeghatárt nem érinti.
Ha például az adott hónapban 102 dollárt keresett, a kézbesítés költsége pedig 30
dollár, akkor az adott hónapra 72 dollár fizetést kap.

Nyomon tudom követni a nekem küldött kifizetéseket?
Ha AdSense kifizetéseit a DHL biztonságos expressz kézbesítési szolgáltatásával vagy
az OCASA helyi postaszolgáltatásával juttatjuk el Önhöz, akkor az AdSense fiókján
keresztül elérheti a fizetések nyilvántartási számát. Ehhez nyissa meg a Fizetési
előzmények oldalt, majd a megfelelő Fizetés linkre kattintva jelenítse meg a
részletes adatokat.
A DHL segítségével kézbesített küldemények nyilvántartási száma minden hónap 5-én
válik elérhetővé. A küldemények a www.dhl.com címen követhetők nyomon. Az OCASA
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segítségével kézbesített fizetések nyilvántartási száma minden hónap 15-én válik
elérhetővé, ezek a küldemények a www.ocasa.com címen követhetők nyomon.

Átutalásos kifizetés
Mely országokban használható elektronikus banki átutalás?
Elektronikus banki átutalás útján történő kifizetésre számos országban van lehetőség.
Még több országban kínálunk megjelenítőinknek helyi valutában, csekk útján történő
kifizetési lehetőséget. Amennyiben országa nem szerepel sem az elektronikus banki
átutalásra, sem a helyi valutában kiállított csekkre vonatkozó listán, akkor USD-ben
kiállított csekkel fizetünk Önnek.
Elektronikus banki átutalásra következő országokban van lehetőség:
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország,
Franciaország, Németország, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Hollandia, ÚjZéland, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország, Svédország,
Svájc, Törökország, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia

Hogyan igényelhetek elektronikus banki átutalást?
Ha elektronikus banki átutalást szeretne igényelni, akkor először meg kell adnia a
bankszámlájának az adatait, ideértve a számlaszámot és -- a fizetési címtől függően -a bankfiók számát, az irányítási számot (routing number), valamint az egyéb
azonosítási információkat. Az igénylési varázsló megjelenít egy listát arról, hogy mely
információk szükségesek, illetve ezek beszerzéséhez is segítséget nyújt.
Elektronikus banki átutalás igénylése:
A www.google.com/adsense címen jelentkezzen be AdSense fiókjába.
Kattintson a Fiókom fülre.
Kattintson a Befizetés részletei fejléc melletti szerkesztés linkre.
Kattintson az Elektronikus Banki Átutalás választógombra.
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Kattintson a Folytatás gombra.
Adja meg a bankszámlájával kapcsolatos adatokat. A fiókon belüli oldalon megtalálja,
hogy mely információkra van szükség. Ha valamiben bizonytalan, akkor kérje a bankja
segítségét. Kattintson a Változások mentése gombra.
Ezt követően elindítunk egy folyamatot, amelynek során ellenőrzés céljából egy kisebb
összeget utalunk a megadott bankszámlára. 4-10 nap elteltével ellenőrizze a
bankszámláját; látnia kell egy jóváírást "Google" vagy "BFS" névvel.
Miután megkapta ezt a kisebb összeget:
Kattintson a Fiókom fülre.
Kattintson a Befizetés részletei szakasz Bankszámla ellenőrzése elemére.
A megjelenő mezőbe írja be, hogy mekkora összeget kapott a bankszámlájára.
Kattintson a Tovább gombra. Ha helyesen adta meg az ellenőrző átutalás összegét,
akkor a rendszer jóváhagyja a bankszámlaszámot, és automatikusan kiválasztja a
kifizetések végrehajtásához.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a folyó hónap 15. napja után választja ki ezt a
fizetési módot, akkor nem tudjuk garantálni, hogy a következő fizetési ciklusban már
ezt fogjuk alkalmazni. Ha például a márciusi kifizetését elektronikus banki átutalással
szeretné megkapni, akkor a fenti lépéseket még április 15. előtt kell elvégeznie.

Miért nem választható opció az elektronikus banki átutalás (EFT)
országomban?
Jelenleg az Elektronikus Banki Átutalás (EFT) béta fázis alatt áll, és csak az itt felsorolt
15 országban elérhető. Megértjük, hogy Ön is szeretné kifizetéseit ily módon rendezni,
és folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezt lehetővé tegyük Önnek. Türelmét előre is
köszönjük.
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Miért nem kaptam még meg a próbabetétemet?
Először is, ellenőrizze, hogy megpróbáltuk-e elküldeni a próbabetétet: váltson át a
Fiókom lapra, és ha a "Fizetés részletei" szakaszban megjelenik a Számlaellenőrzés
link, akkor már próbálkoztunk a betét elhelyezésével. A próbabetétnek körülbelül 4-10
nappal a bankszámlaadatai elküldése után kell megérkeznie a számlájára. A tranzakció
forrása a "Google AdSense" vagy a "BFS" lesz.
Ha már több mint 10 nap eltelt a számlaadatok megadása óta, de még mindig nem
kapta meg a próbabetétet, kérjük, próbálkozzon a bankszámlaadatok ismételt
megadásával. Ennek alapján meg tudjuk állapítani, volt-e probléma az általunk
használt adatokkal. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
Válassza a Fiókom lapot.
Kattintson a szerkesztés elemre a "Fizetés részletei" szakaszban.
Jelölje be az Elektronikus Átutalás választógombot, és kattintson az Új
bankszámla hozzáadása elemre.
Kattintson a Folytatás gombra.
A megfelelő mezőkben adja meg a bankszámlaadatait, majd kattintson a Változások
mentése pontra.
Ha újból megadta az adatokat, két dolog történhet:
Hibajelzést kap, mely szerint a számla adatai már léteznek. Ha ez történik, kérjük,
lépjen kapcsolatba velünk, és tájékoztasson bennünket a részletekről.
A rendszer elfogadja a bankszámlaadatait, és Ön továbbléphet a következő lépésre.
Ebben az esetben kérjük, folytassa a bejelentkezési és ellenőrzési folyamatot, mivel az
első próbálkozás során valószínűleg tévesen adta meg az információkat.
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Kaphatok elektronikus banki átutalásokat más pénznemben?
Az elektronikus banki átutalással eszközölt kifizetések jelenleg csak az egyes
támogatott országok/területek helyi pénznemében érhetők el. Bár a jövőben
valószínűleg további pénznemeket is kínálunk majd az egyes területekhez, azt azonban
nem tudjuk pontosan, mikor kerül sor erre.
Ha jelentkezett a helyi pénznemben történő kifizetésre, a bevételeit amerikai dollárban
számoljuk, majd a kifizetéskor átváltjuk az Ön helyi pénznemére. Ha a bankszámlája
más pénznemet használ, akkor a kifizetés még egyszer át lesz váltva a bankszámla
pénznemére. Ha el szeretné kerülni az AdSense kifizetések kétszeri átváltását,
javasoljuk, hogy használjon az országa helyi pénznemét alkalmazó bankszámlát.
Ha továbbra is devizaszámlán szeretné fogadni az AdSense kifizetéseit, kérjük
egyeztessen a bankjával arról, hogy tudnak-e fogadni más pénznemben érkező
befizetéseket, és hogy milyen költségekkel jár ez. Ezután adja meg a bankszámlája
adatait.

Hogyan ellenőrizhetem a próbabetétet a fiókban?
Miután megérkezett bankszámlájára a próbabetétként befizetett összeg, AdSense
fiókjában hajtsa végre a következő műveletet:
Jelentkezzen be fiókjába a www.google.com/adsense címen.
Kattintson a Fiókom lapfülre.
A Kifizetés részletei részben kattintson a Számlaellenőrzés pontra.
A megjelenő mezőben adja meg azt az összeget, amelyet próbabetétként
bankszámlájára kapott.
Kattintson a Tovább gombra. Ha helyesen írta be a próbabetét ellenőrző összegét, a
rendszer jóváhagyja az adott bankszámlát, és automatikusan kiválasztja a fizetési
módként.
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Ne feledje, hogy nem tudjuk garantálni a fizetést a következő kifizetési időszakban, ha
a műveletet a hónap 15. napja után hajtja végre. Ha például elektronikus banki
átutalással szeretné megkapni márciusi bevételeit, a fenti lépéseket még április 15.
előtt végezze el.

Hogyan szerkeszthetem a bankszámlával kapcsolatos adataimat a
fiókomban?
Bankszámlaadatainak tárolási módja miatt mi nem érhetjük el, és nem szerkeszthetjük
azokat, így újból meg kell adnia ezeket az adatokat. Olvassa el a Hogyan igényelhetek
elektronikus banki átutalást? című ismertetőnket.

Mi történik, ha sikertelen az elektronikus átutalással kezdeményezett
kifizetés?
Az elektronikus banki átutalással történő kifizetések meghiúsulásának több oka is lehet,
így például hibás számok vagy banki kódok megadása, számlatípussal kapcsolatos
problémák vagy banki problémák.
Ha az elektronikus banki átutalással történő kifizetés sikertelen, a Fizetési előzmények
oldalon megjelenik egy értesítés, amely a lehetséges további lépéseket ismerteti.
Bizonyos átutalási problémák esetén elegendő újra megadni a bankszámlával
kapcsolatos adatokat az elektronikus banki átutalás feliratkozási oldalán. Más
problémák esetén előfordulhat, hogy az AdSense ügyfélszolgálatához kell fordulnia
további információért.

Hogyan távolíthatom el a bankszámlával kapcsolatos helytelen vagy
nem ellenőrzött adataimat a fiókomban?
A bankszámlával kapcsolatos helytelen vagy nem ellenőrzött adatok jelenleg nem
távolíthatók el a fiókból. Szeretnénk azonban biztosítani arról, hogy banki adatainak
védelme érdekében nekünk nincs hozzáférésünk az Ön által megadott információhoz.
Az információ a jövőbeli kifizetéseit sem befolyásolja.
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Azt az üzenet kaptam, hogy utalásom meghiúsulhat. Mit kell tennem?
A számla érvényesítési eljárás tartalmaz egy lépést, amely ellenőrzi az Ön bankszámla
adait, mielőtt útjára bocsátanánk a próba utalást. Az Ön által megadott számla
adatokat elküldjük a banki hálózatnak - ha az erre a számlára küldött utalás nagy
valószínűséggel meghiúsul (vagy az adatok helytelenül vannak megadva) egy - a
számlájába küldött - üzenetben tudatjuk ezt Önnel.
Ezen üzenet nem jelenti, hogy az utalás biztosan sikertelen lesz - tovább mehet az
ellenőrzés próba utalás fázisára. Azonban azt javasoljuk, hogy többször is ellenőrizze le
a megadott adatokat, mielőtt továbbmegy, és inkább vegye fel a kapcsolatot
bankjával, ha kérdése van számlájával kapcsolatban. Ha kívánja, más számlaszámot is
megadhat.

Kifizetések visszatartása
Lehetséges visszatartani a kifizetésemet?
Ha bármely okból kifolyólag nem szeretné kifizetéseit kézhezkapni az általános menet
szerint, mi örömmel segítünk Önnek ebben.
Az alábbi Kifizetés visszatartása jelölőnégyzet kijelölésével kérheti kifizetésének
visszatartását további rendelkezésig. Ez időszak alatt is bevételre tehet szert, és
bármikor megszűntetheti a visszatartást, ha megszűnteti a Kifizetés visszatartása
jelölést. Ha a jelölést megszűntette, a Google AdSense Felhasználói feltételek alapján,
a következő kifizetési időszakban megkapja a kifizetését amennyiben egyenlege elérte
a 100 USA dollárt. Kérjük, kövesse a következő lépéseket:
Lépjen be a számlájába www.google.com/adsense
Kattintson a Számlám tab
Kattintson a szerkeszt linkre a Kifizetés visszatartása részben
Amennyiben szeretné, hogy visszatartsuk a kifizetéseit, jelölje meg a Kifizetés
visszatartása dobozt majd kattintson a Mentésre . Ha úgy dönt, hogy ismét az
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általános kifizetési menetet választja, hagyja üresen a dobozt majd kattintson a
Mentésre .
Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben ezeket a beállításokat a hónap 15. napja
után módosítja, cask az adott havi vagy a következő havi kifizetési ciklusban lép
érvénybe. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy a hó 15. napja előtt végezze el
módosításait.

Miért van számlámon fizetés visszatartás?
AdSense kifizetése a következő gyakori indokok bármelyike miatt vissza lehet tartva:

Nem küldte el adózási információit.
A Google elvárja minden AdSense megjelentetőtől, hogy megfelelő adózási
információkat nyújtson egy egyszerűen kezelhető felületen keresztül az Adózási
információk oldalon, a Számlám fül alatt.

Ön nem választott fizetési módot.
Ki kell választania a fizetési módot, ahogy szeretné keresetét megkapni. A helytől
függően, US dollár csekk, helyi pénznem csekk, biztosított gyorsposta vagy
elektronikus fizetési formák lehetnek elérhetőek.

Nem kapcsolta ki a saját maga által bekapcsolt visszatartást.
Ha AdSense kifizetéseinek szüneteltetését választotta, el kell távolítania a
szüneteltetést, ha újra kapni akarja őket.

Nem küldte el Személy Azonosító Számát (PIN).
Minden megjelentetőnek küldünk egy PIN-t, amikor keresete eléri a 50USD-t. Meg kell
adnia a PIN, hogy igazolja címét, mielőtt megkaphatná a kifizetést.
Kevésbé áltatlános fizetéssel kapcsolatos problémák esetén is észlelhet fizetés kiesést.
Ha fizetése elakadt, látni fog egy Szükséges intézkedések mezőt a befizetési
előzmények oldal tetején. A mezőben levő linkekre kattintás közvetlenül az probléma
megoldáshoz és a fizetéshez való megfelelőség eléréséhez szükséges intézkedésekhez
viszi.
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Ha végrehajott minden szükséges intézkedést, ezek az akadályok automatikusan
megszűnnek. Felhívjuk figyelmét, hogy el kell küldenie minden fizetési információt
adott hó 15-ig, hogy részt vehessen az adott havi fizetési ciklusban. További
részleteket találhata fizetési ciklusokról és követelményekről a Kifizetési útmutatóban.

PIN-kód
Mikor kapok PIN-kódot?
Ha az egyenlege eléri az 50 dollárt, akkor előállítunk, majd 3-5 napon belül postázunk
Önnek egy PIN-kódot. Az előállítás dátumát a Fizetési előzmények oldalon lévő Kérjük,
írja be a PIN-kódját linkre kattintva tekintheti meg. Postázását követően a PIN-kód
körülbelül 2-4 hét múlva érkezik meg, de az Ön lakhelyén rendelkezésre álló postai
szolgáltatásoktól függően ennél tovább is tarthat a kézbesítés.
Ha nem kapja meg a PIN-kódot, akkor kérjen csere PIN-kódot. Ezt az előző PIN-kód
előállításától számított három hét elteltével teheti meg.

Hogyan kérhetek új PIN-kódot?
Ha még nem kapta meg a PIN-kódját, esetleg elveszítette, akkor további két PIN-kódot
igényelhet. Az utolsó PIN-kód postázását követő három héten belül nem igényelhet
újabbat.
Új PIN-kód igénylése:
A https://www.google.com/adsense oldalon jelentkezzen be AdSense fiókjába.
Kattintson a Fiókom fülre.
Kattintson a Fizetési előzmények linkre.
Kattintson az Kérjük, írja be a PIN-kódját linkre.
Kattintson az Új PIN igénylése elemre.
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Ezt követően postázzuk a fiókjában megadott címre az új PIN-kódot. Ha megváltozott
a címe, akkor az új PIN-kódra vonatkozó kérésének elküldése előtt frissítse az adatait.
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Hogyan néz ki a PIN ?
Az azonosító adatokat azonosítóküldőkre nyomtatjuk -- ezek 11,4 x 15,2 cm-es (4,5" x
6") levelezőlapok. A tartalomszolgáltatókhoz hagyományos postai úton eljuttatott
azonosítóküldők elő-, illetve hátoldalának képe alább látható.

Miért kell beírnom a számlába a PIN kódot?
Minden AdSense megjelenítőnek küldünk egy PIN kódot, amikor a számlájának
bevételei elérik az 50 dollárt. Ez a PIN segít minket abban, hogy
megbizonyosodhassunk a megjelenítő címének pontosságáról, valamint védi a
megjelenítők személyes információjának biztonságát. Amennyiben Önnek már
elküldtük PIN kódját, a kifizetéseket mindaddig visszatartjuk, amíg a PIN kódot be nem
írta számlájába. Azonban számlájába továbbra is beléphet, megjelenítheti a
hirdetéseket, és bevételre tehet szert.

238/258.oldal

Google Adsense Kézikönyv - Gyakran Ismételt Kérdések

2007.09.08.

PIN kódját a számlájában szereplő kifizetési címre küldjük. 180 napja lesz arra, hogy
beírja számlájába PIN kódját, illetve, hogy újat kérjen . Amennyiben PIN kódját nem
írja be fenti időn belül, számláját megszüntetjük. Ekkor Önnek még lehetősége lesz
arra, hogy kapcsolatba lépjen AdSense szakembereinkkel számlájának újraaktiválása
végett, feltéve ha igazolni tudja számlacímét.

Mikor kell megadnom a PIN-kódomat ahhoz, hogy megkapjam a
kifizetést?
Az AdSense szolgáltatással szerzett első kifizetését akkor kapja meg, ha a folyó hónap
15. napjáig beírja a PIN-kódját. Ha például az egyenlege január folyamán éri el a 100
dollárt, akkor ahhoz, hogy februárban megkapja a fizetést, február 15-ig meg kell
adnia a PIN-kódot. Ha a PIN-kódot a folyó hó 15-e után írja be, akkor a bevételét
göngyölítjük a következő hónapra, és az összeget csak a következő fizetési ciklusban
kapja meg.

Új PIN-kód igénylése után a régi PIN-kódomat is használhatom?
Igen. A fiókhoz kiadott minden csere PIN-kód az eredeti másolata, tehát bármelyik
PIN-kódot megadhatja, függetlenül attól, hogy melyik érkezik meg előbb.

El tudják küldeni a PIN számomat az új címemre?
Amennyiben hibás a számlájában megadott címe, illetve új helyre költözött, kérjük
frissítse fel számlájában a fizetési címet a következő pontokat követve.
Lépjen be számlájába www.google.com/adsense
Kattintson a Számlám cimkére
Kattintson a Kedvezményezett adatai [szerkesztés] linkre
Végezze el a szükséges változtatásokat címében. Kérjük vegye figyelembe, hogy az
ország, illetve a kedvezményezett neve mezőben nem tud változtatni.
Kattintson a Változások mentésére
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Amint elvégezte a szükséges változtatásokat, az új címére szóló új PIN kódért
folyamodhat a PIN Információ linkre kattintva Számlája oldalán.
Nem látok PIN-információt tartalmazó oldalt a fiókban.
Ha nem ért el 50 USD összegű bevételt, a PIN-információt tartalmazó oldal nem jelenik
meg. Ha fiókjának jóváhagyása a PIN-kódok kiadásának kezdete, 2005. január 28.
előtt történt, nem kell ellenőrzést végrehajtania ahhoz, hogy megkapja a fizetéseket,
így a PIN-információt tartalmazó oldalra sincs szüksége.

Google AdSense PIN kód feldolgozás
Mi az a PIN kód?
Annak érdekében, hogy lehetővé tehessük az AdSense kifizetéseket, minden
megjelenítőnek be kell írnia PIN kódját. A PIN kódokat 15cm x 23cm-es levelezőlapon
küldjük ki, postai úton.

Miért van szükségem a PIN kódra?
A PIN kód azért szükséges, hogy ellenőrizhessük elérhetőségi adatainak pontosságát
és megbizonyosodhassunk róla, hogy Ön meg tudja kapni a kifizetéseket.

Mikorra várhatom, hogy megkapom a PIN kódot?
A PIN kódot néhány nappal azután nyomtatjuk ki és adjuk fel postán, hogy fiók
egyenlege először eléri az 50 USD-t. A PIN kód általában 2-4 hét alatt érkezik meg, de
tovább is tarthat, a címtől függően.

Mennyi időm van, hogy megadjam a PIN kódot?
Az eredeti kibocsátást követően 6 hónapja van a PIN kód megadására. Ha nem adja
meg a PIN kódot 4 hónapon belül, lecseréljük a fizetett hirdetéseket webhelyén
ingyenes közhasznú hirdetésekre. Ha 6 hónap után sem írja be a PIN kódot, fiókját
letiltjuk és a kifizetetlen összeget visszajuttatjuk a megfelelő hirdetőknek.
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Mi van akkor, ha nem kapom meg PIN kódomat?
Ha nem kapja meg első PIN kódját, kérhet 2 csere PIN kódot. Az új PIN kód kérelméről
szóló információt ezen az oldalon találja: Hogyan kérhetek új PIN kódot?
Ha már megigényelte a maximális 3 PIN kódot és 90 napon belül egyiket sem kapta
meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Kifizetési ciklus
Kifizetése a következő hónapra van ütemezve.
Kifizetése e hónap végét követő 30 napon belülre van ütemezve, hacsak nincs fizetés
visszatartás vagy más írásbeli (vagy e-mail) megállapodás.

Hogyan történik a Fizetési előzmények oldal frissítése?
A Fizetési előzmények oldal havonta frissül; az oldalon figyelemmel követheti a
kifizetésekett.
A hónap első 10 napjában megjelenik az oldalon az előző havi bevételek megtekintését
lehetővé tévő Bevételek link. Ha a bevétele meghaladja a 100 dollárt, akkor
jogosulttá válik a kifizetésre. A hónap későbbi szakaszában, a fizetések átvizsgálása és
feldolgozása után megjelenik a Fizetés folyamatban sor. Miután megtörtént a
fizetések feldolgozása, a sor helyén a Fizetés... link jelenik meg, erre kattintva
megtekintheti a részleteket, például a pénznemet, az árfolyamot és a fizetés módját.
A Fizetési előzmények oldalon a különböző költségek és korrekciók miatti levonások is
megjelennek, például a futárköltség vagy az AdSense kereséshez szolgáltatás díja.
Önnek még nincs kifizetés ütemezve.
Összes keresetének el kell érnie a 100USD-t, mielőtt elküldhetnénk Önnek. A kifizetést
körülbelü 30 nappal annak a hónapnak a vége után teljesítjük, amelyben számla
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egyenlege elérte a 100USD-t, hacsak nincs fizetés visszatartás vagy más írásbeli (vagy
e-mail) megállapodás.
Részletes információért a befizetés ütemezéssel és a fizetés fogadásának feltételeivel
kapcsolatban, látogassa meg a Kifizetési útmutatót.

A bevételem elérte a 100 dollárt, miért nem történt kifizetés?
Először ellenőrizze, hogy eltávolított-e minden visszatartást a számlájáról. Ide tartozik
az adózási információ elküldése, a fizetési mód kiválasztása, valamint a személyi
azonosítószám (PIN-kód) ellenőrzése. Ha számlája valamilyen okból visszatartás alatt
van, a Fizetési előzmények oldal tetején egy 'Szükséges intézkedések' feliratú mező
látható. Kattintson a mezőben található linkekre, és a visszatartások eltávolításához
kövesse a megjelenő utasításokat.
Ha eltávolította az összes visszatartást, a Fizetési előzmények oldalon található 'Havi
egyenleg' oszlopban keresse meg azt a hónapot, amelyben a kifizetetlen bevétele
elérte a 100 USD összeget. Ha a havi bevételei a legutóbbi hónapban érték el a 100
USD összeget, akkor az adott hónap végén fogja megkapni a kifizetést. A kifizetés
feldolgozásának és elküldésének pontos dátumát nem áll módunkban meghatározni.

Honnan tudhatom, hogy kifizetést küldtek nekem?
Jelentkezzen be AdSense fiókjába, és jelenítse meg a Fiókom lapon található Fizetési
előzmények oldalt. Ha a kifizetés feldolgozása megtörtént, Fizetés linkként szerepel
a listán, nem Bevételek linkként. A Fizetés linkre kattintva megjelenítheti a kifizetés
részletes adatait, például a csekk kiállítási dátumát, számát és az összeget.

Adózási információk
Kell adót fizetni az AdSense programban elért bevételeim után?
Az adózási szabályok ismerete és betartása az egyes megjelenítők egyéni felelőssége.
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A Google-nak az Egyesült Államok adótörvényei szerint rögzítenie kell az Ön adózási
információinak egy részét. Adózási tanácsokkal azonban nem tudunk szolgálni. A
Google által közreadott bármely, adóval kapcsolatos információnak nem szerepe a jogi
tanácsadás, ezért nem is tekintendő jogi, adózási vagy befektetési tanácsadásnak. Az
Önre, illetve vállalkozására vonatkozó adótörvényekkel kapcsolatos konkrét kérdéseivel
mindig forduljon adótanácsadójához. Az általunk nyújtott adózási tájékoztató
szükségszerűen nem teljes, az adótörvények és jogszabályok pedig változhatnak. A
Google ezért nem vállal garanciát és felelősséget a közreadott adózási információk
pontosságáért és teljességéért, illetve az ezen információk felhasználásának
következményeiért.
Kérjük tájékozódjon az alábbi, az adózási szabályokra vonatkozó további felvilágosítást
kínáló forrásokból:
Az AdSense programmal és az adózással kapcsolatos általános tájékoztatás az Adózási
információk című oldalunkon található meg.
Az Egyesült Államok adózási szabályaira vonatkozó információk megtalálhatók a
szövetségi adóhivatal, az Internal Revenue Service (IRS) webhelyén.
Javasoljuk adótanácsadó felkeresését az Önre vonatkozó adójogszabályok
alkalmazásával kapcsolatos tanácsokért.

Hogyan adhatom meg adózási adataimat a Google-nek?
Elkészítettünk egy könnyen használható interfészt, ami segít az adózási helyzetnek
megfelelő formanyomtatvány kiválasztásában. A legtöbb formanyomtatvány kitölthető
online, és a többi offline formanyomtatványhoz is találhat kitöltési útmutatást
Az adózási tanácsadó interfész elérhető, ha belép AdSense fiókjába.
Kérem, vegye figyelembe, hogy bármilyen adózással kapcsolatos információ, melyet
Ön megad a Google-nek, nem tekinthető jogi, adózási, vagy befektetési tanácsadás
alapjául. Minden esetben lépjen kapcsolatba adótanácsadójával, ha egyedi kérdése van
üzlete adó-szabályaival kapcsolatban. Az általunk adott adóösszeírás természetesen
nem teljes, valamint az adózási szabályok és előírások is folyamatosan változnak.
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Ezért, a Google nem garantálja, és nem tehető felelőssé bármilyen megadott adózási
információval kapcsolatban, vagy ezen információk felhasználásából adódó bármilyen
esemény miatt.

Mi a teendő, ha nincs adóazonosítóm?
Amennyiben Ön olyan USA-beli személy vagy vállalkozás, illetve az USA-ban - az
AdSense Adózási információk oldalán leírt - tevékenységet folytató, USA-n kívüli
vállalkozás, amely nem rendelkezik adóazonosítóval, azaz adófizetői azonosító számmal
(Taxpayer Identification Number - TIN) vagy társadalombiztosítási számmal (Social
Security Number - SSN), be kell szereznie ilyet. Javasoljuk, hogy szerezze be TINszámát a lehető leghamarabb. Vegye figyelembe, hogy a TIN-szám beszerzése akár
hetekig is eltarthat. USA-beli TIN-szám beszerzésére vonatkozó információkért
látogasson el az Internal Revenue Service (IRS, Amerikai Szövetségi Adóhivatal)
webhelyére: IRS információs oldal.
Nem kell megadnia USA-beli adóazonosítót, ha nem folytat tevékenységet az Amerikai
Egyesült Állomokban, és ezt tanúsítja az "USA-beli tevékenység nemlétének igazolása"
űrlap kitöltésével. További részletekért látogasson el az Adózási információk című
oldalunkra.

Mik az adózási követelmények?
Amennyiben elfogadtuk részvételét a Google AdSense programban, bizonyos
információra szükségünk van adózási okokból. Az USA- beli kifizetéseknél erre
vonatkozik az USA adóazonosító (U.S. tax I.D. numbers), illetve a Társadalombizosítási
azonosító ( Social Security numbers). A nemzetközi megjelenítőknek ellenben az
Internal Revenue Service W-8 formát és/vagy 8233 formanyomtatványokat kell
kitölteni, illetve bizonyítani, hogy nem tartózkodnak az Egyesült Államokon belül.
Adózási adatait a számlájában adhatja meg https://www.google.com/adsense az
'Adózási információk' oldalon. Ezen az oldalon egy felhasználóbarát varázsló segíti Önt
a megfelelő formanyomtatvány megtalálásában.
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Kell fizetnem forgalmi adót?
A Google esetében nem kell kiszámláznia a forgalmi adó összegét. Előfordulhat, hogy a
kifizetéseket a helyi pénznemben kapja meg, de a fizető fél - a Google vállalattal kötött
szerződésében szereplő feltételeknek megfelelően - minden esetben az USA-ban
működő Google, Inc. Ha további kérdése van, lépjen kapcsolatba helyi
adótanácsadóval.
Ha a helyi jogszabályok előírják számla kiállítását, elküldheti azt a lenti címre. Vegye
figyelembe, hogy nem dolgozunk fel minden egyes számlát.
Google AdSense Payments - VAT
Gordon House
Barrow Street, Dublin 4
Ireland (Írország)
Tájékoztatásul közöljük VAT-számunkat: EU372000041.
Küldenek nekem 1099-es vagy 1042-es űrlapot?
A megjelenítők maguk felelnek a Google AdSense szolgáltatás révén elért bevételeik
utáni adó megfizetéséért. Ennek megkönnyítése érdekében, illetve az Egyesült Államok
adótörvényének értelmében a megfelelő megjelenítőknek elküldjük az adóhivatal által
rendszeresített 1099-es és 1042-S űrlapot.
1099-es űrlapot akkor küldünk Önnek és az adóhivatalnak, ha:
Küldött W-9-es űrlapot, nem cégként végzi a tevékenységét, és 2005-ben legalább 600
dolláros bevételt ért el; VAGY
Jelezte, hogy levonást (back-up withholding) igényel, és van levont adója
1042-S űrlapot akkor küldünk Önnek és az adóhivatalnak, ha:
Küldött W-8-as VAGY 8233-as űrlapot
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Semmilyen űrlapot nem küldünk Önnek, illetve nem jelentjük a bevételeit az
adóhivatalnak, ha:
Nyilatkozott arról, hogy nem végez USA-beli tevékenységet; VAGY
NEM ér el bevételt az AdSense program révén; VAGY
Cégként küldött W-9-es űrlapot, és nem kért semmilyen adólevonást; VAGY
Küldött W-9-es űrlapot, a bevétele nem érte el a 600 dollárt, és nincs levont adója
Azon megjelenítők esetében, akiknek a bevételeit jelentjük, a 2005-ben kifizetett
összegeket a 2005-ös évre jelentjük le. A 2005-ről 2006-ra áthúzódó kifizetetlen
bevételek tehát nem szerepelnek a jelentésben. A januárban kifizetett decemberi
összeg például nem szerepel a 2005-re szóló jelentésben.

Kaphatok-e adózási tanácsokat Önöktől?
Sajnos nem tudunk adózási tanácsot adni, és nem tudjuk jelezni, hogy melyik adóűrlap
vonatkozik Önre.
Az adott helyzetnek megfelelő űrlap kiválasztásához segítséget nyújthat a fiókjának
Adózási adatok oldalán található adózási varázsló. Ha a varázsló nem segít, kérjük,
forduljon az adótanácsadójához vagy az adóhivatalhoz (IRS). Továbbá hasznosnak
találhatja a Google AdSense: Adózási információk oldalunkat is.
Felhívjuk figyelmét, hogy sem az adózási információkat gyűjtő felületnek, sem a
Google által közreadott bármely adóval kapcsolatos információnak nem szerepe a jogi
tanácsadás, ezért nem is tekintendő jogi, adózási vagy befektetési tanácsadásnak. Az
Önre és/vagy vállalkozására vonatkozó adótörvényekkel kapcsolatos konkrét
kérdéseivel mindig forduljon adótanácsadójához. Az általunk nyújtott adózási
tájékoztató szükségszerűen nem teljes, az adótörvények és jogszabályok pedig
változhatnak. A Google ezért nem vállal garanciát és felelősséget a közreadott adózási
információk pontosságáért és teljességéért, illetve az ezen információk
felhasználásának következményeiért.
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Milyen információkra lesz szükségem az adók beküldéséhez nem USA
magánszemélyként?
Ha nem USA magánszemélyként tervezi beküldeni adóját, a következő információkkal
kell készülnie:
USA Adófizetői Azonosító Szám (TIN)
A nyújtott személyi szolgáltatások leírása
Elegendő tény a levonás alóli mentesség igazolására
Ha Ön nem rendelkezik valamelyikkel a fentiek közül, javasoljuk, hogy tekintse át az
USA-beli tevékenységek leírását annak megerősítésére, hogy Ön valóban abba a
kategóriába esik és a megfelelő IRS űrlapot küldi be.
Azonban ha az USA-beli tevékenységek leírásának eolvasása után, továbbra is úgy érzi,
hogy a nem USA magánszemély kategória Önre illik vagy még bizonytalan, kérjük,
tekintse át az utasításokat ehhez az űrlaphoz a http://www.irs.gov/pub/irspdf/i8233.pdf címen. Ha Önnek nincs U.S. TIN száma, az igénylésről információkat
találhat az adóhatóság (IRS) webhelyén.

Mi számít USA-beli tevékenységnek?
USA-beli tevékenységnek számít olyan USA-beli alkalmazottak foglalkoztatása, illetve
olyan készülék USA-beli birtoklása, amelynek bármilyen módon szerepe van az
AdSense program révén elért bevétel megszerzésében. Ide tartozik többek közt, de
nem kizárólagosan USA-beli webszerver vagy webhely-üzemeltetési szolgáltatás
fenntartása, valamint a következő tevékenységek bármelyikében közreműködő
alkalmazott foglalkoztatása:
webszerver, webhely-üzemeltetési szolgáltatás vagy webhely fenntartása
tartalomfejlesztés a webhely számára
marketingtevékenység folytatása a webhely felhasználói körének bővítése céljából
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telefonos támogatás nyújtása a webhelyhez
termék vásárlása a webhelyhez
webhely fenntartása, karbantartása
Általános esetben, ha Öntől független, USA-beli webhely-üzemeltető szolgáltatást vesz
igénybe a weboldalak fenntartására; Öntől független féltől USA-beli webszervert bérel;
illetve a kifizetéseket USA-beli postafiókba vagy levéltovábbítási címre kéri, az nem
számít USA-beli tevékenységnek.

Az adókat levonják?
A Google AdSense kifizetéseiből egyes esetekben levonjuk az Egyesült Államokban
érvényes szövetségi adót. Nem vonunk le adót azoktól a megjelenítőktól, akik
nyilatkoznak arról, hogy nem folytatnak tevékenységet az USA területén. Az alábbi
esetekben szükség lehet a megjelenítőknek fizetett összeg 30%-ának visszatartására:
ha az Ön esetében a W-9 űrlap szerint levonást (back-up withholding) kell
érvényesíteni
ha a W-8BEN űrlap 10. szakaszában nem adott meg szerződésszámot, illetve 0%-os
értéket, valamint nem adott meg USA-beli adószámot az 1. szakasz 6. mezőjében
ha a 8233-as űrlap 12. szakaszában nem kért teljes mentességet

Melyik adóűrlapot kell kitöltenem?
A Google-t a törvény az egyesült államokbeli adózási információk begyűjtésére kötelezi
valamennyi AdSense-megjelenítőtől, beleértve az Egyesült Államokon kívüli székhelyű
megjelenítőket is. Az Ön esetétől függően egyesült államokbeli adóűrlapon kell
elküldenie az adózással kapcsolatos adatokat, vagy küldenie kell egy nyilatkozatot
arról, hogy nem végez tevékenységet az Egyesült Államokban. Sajnos nem tudjuk
jelezni, hogy melyik adózási űrlap vonatkozik Önre.
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Fiókjához adózási varázslót is készítettünk. A varázslót az Adóinformációk oldalon, a
Fiókom lapon találja meg, és a segítségével megtudhatja, hogy melyik adóűrlapot kell
alkalmazni az Ön esetében. Ha a varázsló nem segít, kérjük, forduljon az
adótanácsadójához vagy az adóhatósághoz (IRS). Ha az Ön országában további
adózási előírások vannak érvényben, ajánlott kapcsolatba lépni a helyi adóhatósággal,
és érdemes tőlük is felvilágosítást kérni ezekkel az adatokkal kapcsolatban.
További információkat a Google AdSense: Adózási információk oldalon találhat.

Mi az EIN, és kell-e nekem olyan?
A tartalomszolgáltatók, akiknek üzleti számlájuk van, meg kell adjanak egy Employer
Identification Number-t adózási okokból. Hogy eldöntse, Önnek szüksége van-e egy
ilyenre, kérjük látogasson el az IRS
honlapjárahttp://www.irs.gov/publications/p334/ch01.html#d0e626.
Három módja van az EIN megszerzésének:
Online : Kattintson az EIN linkre: http://www.irs.gov/businesses/small. Amint
jelentkezési adatait hitelesítették, azonnal megkapja EIN számát.
Telefonon a 1-800-829-4933 számon 7:30-tól 17:30-ig helyi zónaidő szerint.
Levélben vagy faxon SS-4 forma, " Application for Employer Identification Number"
címmel az IRS-nek.

Miért nem küldhetek W8-BEN űrlapot magánszemélyként?
Jelenlegi álláspontunk szerint, a Google AdSense program szolgáltatásainak
természeténél fogva nem tudunk magánszemélyektől W-8BEN űrlapot elfogadni.
Amennyiben Ön nem helyi állampolgárságú külföldi magánszemély, aki bevételt szerez
az AdSense programon keresztül, ezt a bevételt személyes szolgáltatások
ellenértékeként sorolják be. Emiatt, ahogy az a W-8BEN űrlap kitöltési útmutatójában
is szerepel, a 8233 űrlapot kell kitöltenie a W-8BEN űrlap helyett, ha úgy gondolja,
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hogy Önre nem vonatkoznak USA jövedelemadó előírások a Google által az AdSense
utáni kifizetések kapcsán.
Azonban mielőtt elküldené a W-8-as vagy a 8233-as űrlapot, javasoljuk, hogy nézze át
az USA-beli tevékenységek lenti leírását, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy Ön
USA-beli tevékenységet folytat és a megfelelő IRS űrlapot küldi be. Ha Önnek nincs
USA-beli tevékenysége, nem kell semmiféle adó űrlapot kitöltenie.
Az Egyesült Államokhoz (USA) tartozó tevékenységek magukban foglalják olyan
alkalmazottak foglalkoztatását vagy berendezések birtoklását az USA területén,
amelyek bármilyen formában részt vesznek az AdSense programon keresztül történő
jövedelemszerzésben. Ez magában foglalja, de nem korlátozódik, a webszerver, illetve
hosting szolgáltatás birtoklására a USA-ban, vagy olyan alkalmazottak foglalkoztatása
az USA-ban, akik közreműködnek a következőkben:
webszerver, hosting szolgáltatás, vagy weblapok felállítása
weblap tartalom fejlesztés
felhasználói bázis létrehozásával kapcsolatos marketing tevékenység
telefonos támogatás az Ön webhelyéhez
termékek vásárlás az Ön webhelyéhez
az Ön webhelyének fenntartása
Általában, független harmadik USA-beli fél felhasználása az Ön weboldalainak
hosztolására, web szerver bérlésre, jövedelmének továbbítására egy USA postaládába
vagy küldemény továbbküldésére, önmagukban nem jelentenek USA-beli
tevékenységet.
Ha Ön nem folytat USA-beli tevékenységet, kérjük, kattintson a Külföldi
megjelenítő USA-beli tevékenység nélkül linkre és fogadja el a nyilatkozatot azon
az oldalon. Ebben az esetben, nem szükségesek adózási űrlapok.
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Ha Önnek van USA-beli tevékenysége, kérjük, kövesse a utasításokat az Adózási
információk oldalon a jelenlegi űrlap módosításához vagy új űrlap küldéséhez.
Felhívjuk figyelmét, hogy az adózási információkat gyűjtő felület és bármely adózással
kapcsolatos információit, amelyet a Google nyújt, nem szántuk és nem is értelmezhető
jogi, adózási vagy befektetési tanácsként. Mindig konzultálnia kell adótanácsadójával,
aki segít válaszolni a pontos kérdésekre arra vonatkozóan, hogyan kell az adózási
jogaszbályokat alkalmazni Önre vagy vállalkozására. Az általunk nyújtott adózási
összefoglaló szükségképpen hiányos, az adózási törvények és szabályozások
megváltozhatnak. Emiatt a Google nem garantálja és nem felelős a nyújtott adózási
információk pontosságáért vagy teljességéért, vagy ezen információk felhasználásából
eredő következményekért.

Hogyan küldhetem el újból vagy frissíthetem az adóinformációt?
Adóinformációját bármikor frissítheti megjelenítői fiókjából.
Kattintson az Adóinformációk linkre a Fiókom lapon. Ha tudja, melyik űrlapot szeretné
elküldeni, közvetlenül kiválaszthatja a megfelelő adóűrlapot. Ellenkező esetben az
adózási varázslót használhatja az adózási helyzetnek megfelelő űrlap kiválasztásához.
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KIEGÉSZÍTÉS
AdSense mobileszközökhöz
Mi az AdSense mobileszközökhöz?
Az AdSense mobileszközökhöz lehetővé teszi a megjelenítőknek, hogy
mobilwebhelyeiken a célzott Google hirdetésekből bevételre tegyenek szert. Akárcsak
az AdSense kontextusban szolgáltatásnál, a Google az AdSense mobileszközökhöz
használatánál is az Ön webhelyének - ez esetben mobilwebhelyének - megfelelő
hirdetéseket jeleníti meg. Valahányszor a mobilwebhelyre látogatók a hirdetésekre
kattintanak, Ön bevételre tesz szert.

Hol érhető el az AdSense mobileszközökhöz?
Az AdSense mobileszközökhöz jelenleg az alább felsorolt helyeken áll rendelkezésre. A
jövőben bővíteni szeretnénk a piacok körét, de ennek időpontja egyelőre nem ismert.
Ausztrália , Kína, Franciaország, Németország, India, Írország, Olaszország, Hollandia,
Oroszország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok

Milyen formátumokat kínálnak a mobilhirdetésekhez?
Jelenleg kétfajta szöveges formátumot kínálunk a mobilhirdetésekhez:
szimpla formátum, amely egyetlen hirdetést jelenít meg,
és dupla formátum, amely egymás alatt két hirdetést jelenít meg.
A szöveges mobilhirdetések 24-36 karaktert tartalmaznak (nyelvtől függően), amelyet
a hirdető által megadott URL-cím követhet. A hirdetők közvetlenül hívható
telefonszámot is megadhatnak, amely az URL-cím mellett hívási linkként jelenik meg.
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Az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatással bármely, programszabályzatunknak
megfelelő webhelyen elhelyezhet egy-egy hirdetési egységet.

Milyen jelölőnyelvek alkalmazhatók?
Az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatás négy jelölőnyelv használatát teszi lehetővé:
•

wml (WAP 1.x.)

•

xhtml (WAP 2.0)

•

chtml (imode stb.)

Ha nem biztos abban, melyik jelölőnyelvet használja, a döntéshez további tudnivalókat
olvashat itt.

Egyes jelölőnyelveken miért nem jelennek meg a színek?
Némely mobilkészülékes jelölőnyelveknél a színek testreszabási lehetőségei
korlátozottak. Nevezetesen, a WML és a CHTML jelölőnyelv nem teszi lehetővé a
hirdetési egységek szegélyének és hátterének színezését. Ezért a hirdetési egységhez
választott egyéni színpaletta szegély- és háttérszínei a WML és CHTML weboldalakon
nem érvényesülnek.

Mi történik, ha nincs mobilwebhelyem?
Az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatás használatához mobilkompatibilis weboldallal
kell rendelkeznie. Ha a szolgáltatással normál weboldalra vesz fel hirdetéskódot, a
hirdetések nem jelennek meg.
Ha jelenleg nem rendelkezik mobilwebhellyel (ha nem tud róla, akkor vélhetően nem
rendelkezik ilyennel), meglévő webhelyéből az erre szolgáló XHTML, WML vagy CHTML
jelölőnyelvvel létrehozhat egyet. Fontos, hogy a webhely elrendezése is megfelelő
formátumú legyen a mobilkészüléken való megjelenítéshez.
Ezenfelül a mobilwebhelyet szerveroldali szkriptnyelv, például PHP vagy ASP
segítségével kell fejleszteni. Számos webhely-üzemeltetési szolgáltató támogatja a PHP
nyelvet, és a PHP-kompatibilis webhely létrehozásához gyakran elegendő, ha a .htm
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fájlkiterjesztést egyszerűen átírja .php kiterjesztésre. Ezután beillesztheti a PHP
kódrészletet a weboldalnak arra a pontjára, ahol az AdSense mobilhirdetést meg
szeretné jeleníteni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Google nem tud segíteni Önnek a mobilwebhely
létrehozásában. Az interneten azonban bőséggel találhat olyan segédanyagot, amely
megkönnyíti a mobilwebhely előállítását. Érdemes Google keresést végeznie például a
"create mobile website" vagy a "make mobile webpage" kifejezések beírásával.
Miután a programszabályzatunknak megfelelő mobilweboldalt elkészítette, minden
további nélkül felhasználhatja Google hirdetések megjelenítésére.

Hogyan vehetek fel programkódot a mobilweboldalamra?
A következő lépéseket végrehajtva hozhat létre hirdetéskódot az AdSense
mobileszközökhöz szolgáltatás használatához:
Jelentkezzen be fiókjába a www.google.com/adsense címen.
Válassza az AdSense beállítás fület.
Válassza az AdSense mobileszközökhöz terméket.
A varázsló útmutatásait követve adja meg a hirdetési egység formátumát, a
jelölőnyelvet, a színeket és a csatornákat.
A Szerveroldali szkriptnyelvek legördülő listáról válassza ki a megfelelő
szkriptnyelvet.
Másolja ki Az Ön AdSense kódja mezőből a teljes hirdetéskódot.
Illessze be a kódot a mobilweboldal forráskódjába arra a pontra, ahol a hirdetést meg
szeretné jeleníteni.
Miután felvette a programkódot az oldalra, és mentette a változtatásokat, a releváns
hirdetéseknek 48 órán belül meg kell jelenniük.
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Hogyan történik a mobilhirdetések célzása?
Az AdSense kontextusban szolgáltatáséval megegyező célzási technológia
használatával az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatás hirdetéseit is pontosan az Ön
mobilweboldalának tartalmához igazítjuk. Keresőrobotjaink megvizsgálják az oldalt, és
automatikusan azokat a hirdetéseket jelenítik meg, amelyek a látogatók által
megtekintett tartalom szempontjából relevánsak.
Ahhoz, hogy a Google megfelelően tudja célozni a hirdetéseket az Ön mobilweboldala
számára, a keresőrobotoknak hozzá kell férniük a mobilweboldalhoz. A telefonos
felhasználói ügynökprogram, amellyel a webhelyeket feltérképezzük, tartalmazni fogja
a "Mediapartners-Google" szöveget.

Hogyan kereshetek a mobilhirdetésekkel?
A mobilweboldalain megjelenő hirdetések kattintásonként fizetnek, vagyis akkor tesz
szert bevételre, ha egy felhasználó az Ön mobilweboldalán egy hirdetésre kattint.

Lehetek az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatás résztvevője?
Ha rendelkezik programszabályzatunknak megfelelő, mobilkompatibilis webhellyel,
résztvevője lehet az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatásnak. Felhívjuk figyelmét
azonban, hogy az AdSense mobileszközökhöz jelenleg csak korlátozott számú helyen
áll rendelkezésre.
Ha Ön meglévő AdSense megjelenítő, létrehozhatja az AdSense mobileszközökhöz
szolgáltatás programkódját, és máris megkezdheti használatát. Jelentkezzen be
fiókjába, majd az AdSense beállítás fülön válassza ki az AdSense mobileszközökhöz
terméket.
Ha még nem rendelkezik AdSense fiókkal, regisztrálnia kell ahhoz, hogy hirdetéseket
jelenítsen meg mobilwebhelyén.
Shortform:
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Szűrhetem a mobilweboldalamon megjelenő hirdetéseket?
Igen, a Konkurens hirdetés szűrő segítségével a többi hirdetéshez hasonlóan a
mobilwebhelyen megjelenő hirdetéseket is szűrheti. Ehhez mindössze ki kell
választania az AdSense mobileszközökhöz szolgáltatáshoz tartozó fület, és fel kell
vennie a hirdetés URL-címét a szűrőlistára.

Hogyan állapíthatom meg, milyen jelölőnyelven íródott a
mobilwebhelyem?
Ha nem biztos abban, milyen jelölőnyelven készült a webhelye, javasoljuk, hogy
forduljon a webmesterhez vagy a webhelyet fenntartó személyhez. A következő módon
is megkísérelheti megállapítani a jelölőnyelvet:
Internet Explorer böngészőben:
1. Nyisson egy böngészőablakot, és írja be mobilwebhelyének címét.
- Ha a böngésző .wml kiterjesztésű fájl letöltését kínálja fel, az Ön webhelye WML
nyelven készült.
2. Ha az Internet Explorerben megjelenik a webhely, kattintson az egér jobb oldali
gombjával a főoldal tetszőleges pontjára, és a forráskód megjelenítéséhez válassza a
"Forrás megtekintése" parancsot.
- Ha a forráskód elején "<?xml..." áll, a webhely XHTML nyelven íródott.
- Ha a forráskód elején "<!DOCTYPE HTML..." áll, a webhely CHTML vagy HTML
nyelven íródott.
Firefox böngészőben:
1. Nyisson egy böngészőablakot, és írja be mobilwebhelyének címét.
- Ha a böngésző arra figyelmeztet, hogy a megnyitni kívánt xxx fájl .wml kiterjesztésű,
akkor az Ön webhelye WML nyelven készült.
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2. Ha a Firefox böngészőben megjelenik a webhely, kattintson az egér jobb oldali
gombjával a főoldal tetszőleges pontjára, és a forráskód megjelenítéséhez válassza az
"Oldal forrása" parancsot.
- Ha a forráskód elején "<?xml..." áll, a webhely XHTML nyelven íródott.
- Ha a forráskód elején "<!DOCTYPE HTML..." áll, a webhely CHTML vagy HTML
nyelven íródott.
A mobilwebhelyek olykor több verzióban is létrejönnek, különböző jelölőnyelveken. Attól
függően, hogy az Ön mobilwebhelye milyen módon készült, és hány jelölőnyelven érhető el, a
felhasználó mobilböngészőjének megfelelő jelölőnyelv megállapítása automatikusan is
megtörténhet. Azoknak a webhelyeknek, amelyek felismerik a megfelelő jelölőnyelvet,
automatikusan a kompatibilis verziójuk jelenik meg. Ha az Ön mobilwebhelyének több,
különböző jelölőnyelven készült verziója is van, ügyeljen arra, hogy az összes támogatott
nyelvet megadja.
A több különböző jelölőnyelven is rendelkezésre álló mobilwebhely esetén arról is
gondoskodnia kell, hogy minden verzióhoz új programkódot készítsen az AdSense
mobileszközökhöz szolgáltatáshoz.

Mit jelent az 'URL file-access is disabled in the server configuration'
üzenet?
Amennyiben a PHP-kódrészlet használata esetén 'URL file-access is disabled in the
server configuration' (URL-fájl hozzáférése letiltva a szerver beállításaiban) hibaüzenet
kap a weboldalán, akkor kérje meg a webmesterét vagy a hostingszolgáltatót az
allow_url_fopen és az allow_url_include engedélyezésére a PHP-szerver beállításaiban.
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A Google, a Google Adwords, a Google Adsense név oltalom (Trade Mark) alatt áll és a Google Inc.,
Mountain View CA, USA tulajdonában van. US Patent 6,285,999
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