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Alkuun
Tässä dokumentissa kuvataan Markkinamies Kampanjat toiminallisuuden toiminnot ja miten
niiden avulla voidaan määritellä kampanjoita ja välittää tietoja portaaleille. Toiminnallisuus vaatii
että Markkinamies Kampanja parametri on aktivoitu Autovista:n toimesta, muussa tapauksessa
valikot ovat harmaan.

Muutokset vasempaan valikkoon
Vasempaan valikkoon on tullut kaksi uutta kohtaa: Kampanjat (uusi) ja Internet- näkyvyys (uusi)
Valikko ennen

Valikko nyt (Teksti harmaana jos parametria ei ole aktivoitu)

Kampanjat
Huom! Kampanjat ovat ryhmäkohtaisia ja kampanjaan voi valita autoja koko ryhmän sisältä.
Kampanjat valikosta avautuu listaus määritellyistä kampanjoista.

Avautuvassa näkymästä saa esille ”Voimassaolevat ja tulevat kampanjat”, sekä ”Päättyneet
kampanjat” klikkaamalla otsikoita.

Page 4 of 14
Version 1.0

Katso tarkemmat tiedot luvuista 3.2 ja 5. miten autoja valitaan kampanjaan.

3.1. Kampanjan tiedot
Kampanjasivulla lisätään ja aktivoidaan kampanjoita kohdasta ”Uusi kampanja”. Klikkaa nappia
luodaksesi uuden kampanjan.

Sivulla tehdään myös kampanjoiden aikatauluttaminen eli milloin kampanja alkaa ja milloin
päättyy, eli kampanjoiden voimassaolo ajan asettaminen.
Autojen tiedot siirtyvät portaaleihin tai kotisivuille ainoastaan voimassaolo aikana.

Kampanjaan kuuluvat tiedot:
• Nimi:
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•

•
•

o Nimi voi olla mikä tahansa. Tämä tieto välittyy portaaleille Campaign name
kentässä, joten sitä voidaan hyödyntää esim. omilla kotisivuilla markkinoinnissa
siten että tiettyyn kampanjaan kuuluvat autot erotellaan omiksi kokonaisuuksiksi
kotisivuilla.
Kampanja alkaa: (päivämäärä ja kellonaika)
o Huom! Kaikki portaalit hakevat syötteen hieman eri aikaan. Tästä syystä on hyvä
ajastaa kampanjat alkamaan yöaikaan tai myöhään illalla, jotta kaikki muutokset
ennättävät päivittyä yön aikana kaikkiin portaaleihin ja kotisivuille.
o On myös hyvä tehdä kampanja reilusti tulevaisuuteen, jotta vältytään siltä, että
joudutaan mahdollisesti muokkaamaan aikaa jälkeenpäin. Ylläolevasta kohdasta 2
johtuen alkamisajan muuttaminen lyhyen ajan sisällä ja kesken kampanjaa saattaa
aiheuttaa synkronointi ongelmia.
Kampanja päättyy: (päivämäärä ja kellonaika) Aika, jolloin auto automaattisesti poistetaan
portaaleille menevään partnerstock syötteeseen.
Voimassa vain kotisivuilla: Tämä valitaan, mikäli halutaan välittää portaaleille tieto, että
kyseinen auto tulee mennä ainoastaan ko. yrityksen kotisivuille ja/tai yrityksen kotisivujen
tuottajalle, että tämä tulee ainoastaan kotisivuille.

Jos kampanjaan on valittu hinta vaikutus, käytetään autolle määriteltyä hinta-alennusta. Alennus
on joko % alennus tai € alennus Pyyntihinnasta. Pyöristys ylöspäin.
HUOM! Auto voi olla ainoastaan yhdessä hinta vaikutus kampanjassa yhtä aikaa

3.2. Logon lisääminen kampanjaan
Kampanjoihin voi lisätä halutessaan logoja tai alabannerin. Logojen tulee olla PNG muodossa.
Kaikki kuvat ovat käytössä koko ryhmällä, joten kuva tarvitsee lisätä vain kerran.
Lisää kampanjaan kuva joko klikkaamalla Browse -nappia ja lataamalla kuva koneeltasi, mikäli se
on ladattu Markkinamies Kampanjaan jo etukäteen ja valitse kuva vetovalikosta. Valitse tämän
jälkeen kuvan sijainti. Kuvassa voi olla useampi logo, mutta hyvä huomioida, että logot eivät mene
päällekkäin. Tämän jälkeen lisää kuva kampanjaan klikkaamalla Lisää rivi -nappia.
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•
•
•

Kampanjaan voi lisätä useampia logoja.
Kampanjan logot voi poistaa klikkaamalla Poista- nappia.
Lopuksi Tallenna kampanjan muutokset.

3.3. Autojen lisäys kampanjaan
Autojen lisäys kampanjaan tapahtuu avaamalla jo perustettu kampanja ja valitsemalla kyseisen
kampanjan kohdalta otsikko ”Kampanjan autot”. Lisää autoja- napista avautuu hakuvalikko, jolla
voit hakea eri rajausehdoin autoja.

Huom! Listauksessa näkyy aina kampanjaan valitut autot huolimatta rajausehdoista. Rajausehdot
vaikuttavat ainoastaan EI-valittuihin autoihin. Älä siis ihmettele, että valitut autot pysyvät aina
näkymässä, kun muutat rajausehtoja ja lisäät autoja.
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Lisää autoja- painikkeen painamisen jälkeen käyttäjälle avautuu hakuvalikko:
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3.4. Kampanjan tietojen muokkaus
Klikkaamalla tulevaa kampanjaa tai jo käynnissä olevaa kampanjaa voi kampanjan tietoja muokata,
jos huomataan muutostarve (kirjoitusvirhe tms.)
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Päättyneet kampanjat

Otsikon ”Päättyneet kampanjat” alta löytyy kaikki päättyneet kampanjat ja niiden tiedot.
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Internet- näkyvyyden hallinta
Internet näkyvyys sivun alla voi hallita näkyvyyttä Internet mediassa sekä sitä onko auto Heti ajoon
auto. Nettinäkvyyden voi määrittää vanhan ”Laaja Haku” toiminnon ”Internet” median kautta tai
uuden ”Internet Näkyvyys” valikon kautta.

HUOM! Heti ajoon autot tulee määritellä uuden ”Internet Näkyvyys” valikon kautta, jotta tieto
välittyy portaaleille!
”Hae autoja” haulla voit hakea ne autot, jotka ovat valittuna kampanjaan ja tehdä autoille
nettivalinnan ja/tai varmistaa että ne on jo aikaisemmin valittu Internet mediaan Laaja haku alla.
HUOM! Auton tulee olla valittuna aina myös internettiin, jos halutaan auton menevän portaaleihin
kampanjatiedoilla ja/tai Heti ajoon autona.
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5.1. Mihin kampanjoihin auto on valittu
Kun olet ”Nettinäkyvyys” -sivulla valitse haluttu kampanja ja paina ”Hae autoja”. Listaus näyttää
kaikki autot mitkä ovat valittuna kyseiseen kampanjaan.
Nettinäkyvyyslistauksessa nähdään myös kampanjat- sarakkeessa, moneenko kampanjaan auto on
valittuna.
Painamalla painiketta ”1” kyseisen auton kohdalla otsikon ”Kampanjat” alta, saadaan näkyville
lisätietoja auton valinnoista eri kampanjoihin. Luku kertoo, kuinka monessa kampanjassa auto on
mukana kampanjan ajankohdan sekä mahdollisen hintavaikutuksen.

Auton tiedot
6.1.

Muutokset auton tietoihin

Auton tiedot eivät muutu, mikäli auto lisätty kampanjaan eikä auton tiedot sivulla näy
kampanjoihin liittyvää tietoa.
Auton tiedoissa näkyvä ”Mediassa näkyvä tyyppinimi” kenttä on muokattavissa kuten
aikaisemminkin ja kampanjateksti tulee tämän perään automaattisesti.
Mediassa näkyvä tyyppinimi on perinteisesti ollut auton tyyppi, johon on kirjoitettu tyypin lisäksi
myös kehutekstejä/markkinointitekstejä. Mikäli tähän kenttään kirjoitetaan kampanjassa olevalle
autolle kehu/markkinointitekstejä ne näkyvät ennen Kampanjateksti kentässä olevaa tekstiä.
HUOM! Mikäli autolla on sama kehuteksti kuin kampanja teksti tulee se kaksi kertaa auton tyyppi
tiedon perään. Esimerkiksi jos kehuteksti on korko 0,0% ja kampanjateksti on 0,0% näkyy auton
merkki-malli-tyyppi nimen perässä kaksi kertaa 0,0%.
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Aineistosiirrot
Markkinamiehen tiedot menevät aineistosiirroissa portaaleihin ja/tai liikkeen omille kotisivuille.
Tämän aineiston nimi on portaalisiirto eli partnerstock.

7.1. Auton tietojen muutos portaaliaineistoon
Kampanjatiedot siirtyvät nykyiseen sanomaan ilman erityistä käyttöönottoa tai ilmoitusta.
Portaaleihin menevät aikaisempien auton teknisten tietojen lisäksi seuraavat auton tiedot
• Mahdollinen auton kampanjateksti
• Mahdollinen kampanja hinta
• Mahdollinen logollinen kuva
HUOM: muutokset näkyvät vain jos käytössä on uudempi portaaliaineiston PartnerStock sanoma,
eli url on muotoa: https://partnerstock.autovista.eu/xmlgenerator/PartnerStock3?uid.....
Jos autoliikkeellä on käytössä Autovista VIS arviointijärjestelmä sekä Markkinamies he saavat
käyttöönsä Autovistan aineistosiirto PartnerStock URL:n ja sitä myötä kampanjatiedot portaaleihin
ja nettisivuille.
Kampanjat muuttavat autojen tietoja portaaliaineistoihin ainoastaan, kun kampanja on voimassa:
Hinta:
•
•

Pyyntihinta korvataan kampanjahinnalla.
PricingInfo askPrice -kenttä.

Kampanja Teksti:
• MMTInfo description -kenttä
• Koostuu = Merkki+Malli-Tyyppi +Kampanjatekstistä.
Kuva:
• Auton ensimmäiseen kuvaan liitetään kampanjalogot.
• Media/Image -elementeissä on logollinen kuva.
• Kuvan tunnistaa loppumerkistä L esim logokuva aaa-111_l.jpg.

Portaalien tulisi lukea pääsääntöisesti Mmtinfo description kenttää.
Mikäli kyseessä on kampanja, jonka halutaan näkyvän vain yrityksen kotisivuilla, tulee Kampanja
teksti lukea Kampanja elementistä. Teknisistä tiedoista enemmän Partnerstock
sanomakuvauksessa, joka toimitetaan yhteistyökumppaneille pyydettäessä integraatioiden
yhteydessä. Pyynnön voi lähettää Autovista Asiakaspalveluun.

7.2. Kampanjatiedot XML sanomassa
Campaigns-elementissä on kaikkien voimassaolevien kampanjoiden tiedot sekä auton
alkuperäinen pyyntihinta. Kampanja-elementin tietoa voi portaali tai nettisivujen ylläpitäjä käyttää
haluamallaan tavalla.
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HUOM: Jos kampanja on valittu kotisivuille meneväksi- kampanjaksi näkyy kampanjan tiedot
ainoastaan tässä uudessa Campaigns elementissä. Näin ollen esim. Kampanjateksti, logo tai hinta
eivät korvaannu auton tiedot elementissä, mutta ne voi poimia Campaigns elementistä.
Campaigns elementin tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kampanjan Nimi,
Voimassaoloaika PVM ja kellonaika,
Kampanjateksti,
Kampanjan alennus nro
Alennustyyppi (e tai %),
Alkuperäinen pyyntihinta
Onko kampanja hinta kampanja yes/no,
Kotisivu kampanja yes/no.

7.3. Kampanjatietojen siirto Automasteriin
Markkinamiehen tiedot menevät myös Automasteriin jos liikkeelle on kytketty ominaisuus päälle.
Automaster hakee Markkinamiehestä aineiston stockvehiclecsv.
Aineistoon on päivitetty Kampanjahinta kenttään askingPrice, jos autolla on voimassa Kampanja
jossa hinta-alennus. HUOM: Kotisivukampanjan hinta-alennus ei vaikuta myöskään Automaster
aineistosiirtoon kuten ei portaaliaineistoonkaan.
Automaster hakee Markkinamiehestä aineiston stockvehiclecsv, josta Automaster nyt poimii
seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

modelName Vehicle model name
typeName Vehicle sub model
modelYear Vehicle year model
inspectionDate Vehicle inspection date
AskingPrice Vehicle asking price. Updated only to the latest vehicle instance.
kilometrage Vehicle mileage. Updated only to the latest vehicle instance.
lowestSalesPrice Vehicle lowest acceptable sales price. Updated only to the latest vehicle instance.

Muut tiedot siirtyvät silloin, kun auto luodaan järjestelmään, esim väri.
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