O piškotkih
Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim
zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo
vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne strani. Brskanje po naši spletni strani
je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Seznam piškotkov, ki se uporabljajo
Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

AdForm - TPC, GCM, uid

Omogoča analizo prodaje preko različnih kanalov prodaje in

Ne poteče

ponovno targetiranje uporabnikov.

AdWords - A, AdsUserLocale, I,

Omogoča analizo prodaje, statistiko ogleda strani in ponovno

90 dni

SAG, aptenv, mid

targetiranje uporabnikov.

Facebook - locale, datr,

Za povečanje sodelovanja naših uporabnikov preko družbenih

reg_fb_ref, reg_fb_gate

omrežij, analizo prodaje in ponovno targetiranje uporabnikov.

Google Analytics - utma

Omogoča statistiko ogledov strani.

2 leti

Google Analytics- utmb

Omogoča statistiko glede na čas prihoda uporabnika na stran.

30 min

Google Analytics - utmc

Omogoča statistiko glede na čas odhoda uporabnika iz strani.

Ob zaprtju

Ne poteče

spletnega
brskalnika

Google Analytics - utmz

Omogoča statistiko obiska in prodaje preko različnih kanalov.

6 mesecev

Google Analytics - utmv

Omogoča segmentacijo uporabnikov na strani.

2 leti

Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

Google Analytics - ga

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko različnih

6 mesecev

kanalov prodaje.

Google Analytics - cid

Statistika ogledov strani in analiza prodaje preko različnih

6 mesecev

kanalov prodaje

ZDEDebuggerPresent

Omogoča spremljanje programske kode naše spletne strani.

Na sejo

Uporablja se predvsem za odpravljanje napak na strani.

asid

Omogoča spremljanje zaključka nakupa.

1 dan

https_enabled

Piškotek nam pove ali je bil uporabnik preusmerjen na zaščiteni

Na sejo

protokol (https).

s_pers_c6

Omogoča delovanje strani in oddajo naročila.

Na sejo

s_pers_c5

Omogoča delovanje strani in oddajo naročila.

Na sejo

ngEnabled

Piškotek omogoča delovanje za napredne brskalnike.

10 let

php, phtml, php3

Piškotek za sistem zendServer, ki ga uporabljamo na našem

Na sejo

serverju.

recently_viewed

Omogoča ogled/prikaz zadnjih ogledanih artiklov.

10 let

Twitter - pid

Za povečanje sodelovanja naših uporabnikov preko družbenih

2 leti

omrežij.

