
1. Informasjonskapsler 

Sist endret: 5. januar 2019 

Når du besøker dette nettstedet kan vil plassere viss informasjon på din datamaskin eller 

mobilenhet i form av en informasjonskapsel (cookie). Dette gjør oss i stand til å gjenkjenne deg 

(når vil leser informasjonskapslen) automatisk neste gang du besøker stedet.   

Informasjonskapsler kan hjelpe oss på flere måter. For eksempel kan de aktiveres så vi kan 

tilpasse dette nettstedet slik at det passer bedre for dine behov eller lagre passordet ditt så du 

ikke må skrive det inn hver gang.   

I den tilgjengelige matrisen her finner du en oversikt over informasjonskapsler vi bruker på dette 

spesifikke nettstedet. Under finner du formålet, utløpsdato og egenskapene til slike 

informasjonskapsler. 

Du kan velge å akseptere eller avslå informasjonskapsler. Alternativene dine til å styre hvilke 

informasjonskapsler som kan plasseres eller leses av oss fra din datamaskin eller mobilenhet er 

angitt nedenfor. Hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler definert herunder som “Helt 

nødvendig”, vil besøk på dette nettstedet ikke være mulig. Hvis du avslår andre 

informasjonskapsler, visse tilbud, funksjoner eller ressurser på nettstedet vårt fungerer det 

kanskje ikke ordentlig og du kan oppleve noe tap av bekvemmelighet eller funksjonalitet. 

2. Type informasjonskapsler 

Følgende typer informasjonskapsler kan brukes under ditt besøk på dette nettstedet: 

Varighet på 
lagring 

Forklaring på informasjonskapsel 

Økt Slettes automatisk når du lukker nettleseren din 

Vedvarende 
Blir lagret på terminalenheten din til den når utløpsdatoen som er 

definert herunder. 

 

 

Ansvarlige 
part 

Forklaring på informasjonskapsel 

Første part Plassert av datakontrolleren (eller alle prosessorer) som driver nettstedet som 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/cookie%20matrix_24102014_tcm524-286058.pdf


du besøker, og definert av URL som vanligvis vises i adresselinjen på 

nettleseren (det betyr: plassert av oss) 

Tredje part 
Plassert av datakontrollere som ikke driver nettstedet som du for tiden besøker 

(det betyr: ikke plassert av oss) 

3. Kategorier av informasjonskapsler 

Type informasjonskapsel Styringsalternativer 

Helt nødvendig – betyr at hvis slike 

informasjonskapsler blir deaktivert er det ikke 

mulig å besøke dette nettstedet 

Hvis du ønsker å deaktivere innstillingene på 

nettleseren   

(http://www.wikihow.com/Disable-
Cookies) til enten:   
 

 Fjern informasjonskapsler umiddelbart fra 

din datamaskin eller mobilenhet: 

 Blokker informasjonskapsler: 

 Gi en advarsel før det blir plassert en 

informasjonskapsel. 

Hvis du fjerner eller deaktiverer disse 

informasjonskapslene, er det ikke mulig å besøke 

dette nettstedet 

Funksjonell – betyr at hvis slike 

informasjonskapsler blir deaktivert kan vi ikke 

levere funksjoner som uttrykkelig blir 

forespurt av deg 

Hvis du ønsker å deaktivere innstillingene på 

nettleseren  

(http://www.wikihow.com/Disable-
Cookies) til enten:  

 

 Fjern informasjonskapsler umiddelbart fra 

din datamaskin eller mobilenhet: 

 Blokker informasjonskapsler:  

 Gi en advarsel før det blir plassert en 

informasjonskapsel. 

Hvis du fjerner eller deaktiverer disse 

informasjonskapslene, er det mulig at du ikke kan 

bruke enkelte funksjoner på dette nettstedet 

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies


Sosial plug-in sporing – betyr tredje part 

(sosialt nettverk) informasjonskapsler som 

brukes av sosiale plug-in moduler integrert av 

oss på dette nettstedet, som ikke er 

funksjonelle, men blir brukt til å spore 

enkeltpersoner for formål slik som atferd ved 

annonsering, analyser eller 

markedsundersøkelse 

Hvis du ønsker å deaktivere innstillingene på 

nettleseren  

(http://www.wikihow.com/Disable-
Cookies) til enten:  

 

 Fjern informasjonskapsler umiddelbart fra 

din datamaskin eller mobilenhet: 

 Blokker informasjonskapsler: 

 Gi en advarsel før det blir plassert en 

informasjonskapsel. 

Hvis du fjerner eller deaktiverer disse 

informasjonskapslene, er det mulig at du ikke kan 

bruke enkelte funksjoner på dette nettstedet 

Tredje parts annonsering – betyr tredje 

part informasjonskapsler brukt til annonsering 

og formål slik som atferd ved annonsering, 

frekvenslisting, finansiell logging, 

annonsetilknytning, klikk på 

bedragerigjenkjenning, undersøkelse og 

markedsanalyser, produktforbedring og 

feilsøking 

Hvis du ønsker å deaktivere innstillingene på 

nettleseren   

(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) til 

enten: 

 Fjern informasjonskapsler umiddelbart fra 

din datamaskin eller mobilenhet: 

 Blokker informasjonskapsler: 

 Gi en advarsel før det blir plassert en 

informasjonskapsel.  

Hvis du fjerner eller deaktiverer disse 

informasjonskapslene, er det mulig at du for tiden 

ikke kan bruke enkelte funksjoner på dette nettstedet 

Første parts analyser – betyr 

informasjonskapsler generert av dette 

nettstedet for at de kan aktiveres så vi kan 

innhente statistikker om de som besøker dette 

nettstedet (f.eks. antall unike besøkere, spore 

opp nettstedets navigasjonsproblemer, oppdage 

ofte brukte nøkkelord til søkemotor …) 

 

Hvis du ønsker å deaktivere innstillingene på 

nettleseren   

(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) til 

enten:  

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies


 
 Fjern informasjonskapsler umiddelbart fra 

din datamaskin eller mobilenhet: 

 Blokker informasjonskapsler: 

 Gi en advarsel før det blir plassert en 

informasjonskapsel. 

Hvis du fjerner eller deaktiverer disse 

informasjonskapslene, er det mulig at du ikke kan 

bruke enkelte funksjoner på dette nettstedet. 

Tredje parts analyser – betyr 

informasjonskapsler generert av tredje part for 

å innhente statistikker om de som besøker 

nettstedet deres (f.eks. antall unike besøkere, 

spore opp nettstedets navigasjonsproblemer, 

oppdage ofte brukte nøkkelord til søkemotor 

…) 

4. Oversikt over informasjonskapsler 

4.1 Helt nødvendig 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

JSESSIONID 
Informasjonskapsel brukt av nettjenesten 

Apache / Tomcat for å aktivere en økt 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

TS110f28 

Informasjonskapsel brukt av en Firewall-

nettapplikasjon for å aktivere nettlesing på 

dette nettstedet 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

daikinlocale (for 

internet and portal) 

Informasjonskapsel brukt for å lagre den 

valgte lokaliseringen av brukeren på 

landvelgeren for hvert nettsted. Dette blir 

brukt for å omdirigere brukeren fra 

landvelgeren til riktig lokalisering på et 

nettsted (f.eks. "nl_BE" under "internet-

be" nettstedet) 

Helt 

nødvendig Økt Nei 

daikinsegment (for 

internet) 

Informasjonskapsel brukt for å lagre det 

for tiden valgte segmentet til en bruker på 

et Internett-nettsted (f.eks. installatør, 

kunde ...). Basert på dette valget vises de 

korresponderende topptekstene og 

bunntekstene 

Helt 

nødvendig Økt Nei 

daikinid-language 

Informasjonskapsel brukt for å lagre det 

valgte språket til brukeren på Daikin ID-

hjemmesiden. Basert på denne 

innstillingen, blir den riktige 

omdirigeringen til påloggingssiden 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 



formatert 

daikinid-country 

Informasjonskapsel brukt for å lagre det 

valgte landet til brukeren på Daikin ID-

hjemmesiden. Basert på denne 

innstillingen, blir den riktige 

omdirigeringen til påloggingssiden 

formatert 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

IDHUB-SESSION 

(Trustbuilder) 

 

Informasjonskapsel brukt for å lagre IDen 

til en økt, returnert fra Trustbuilder 

 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

XSRF-TOKEN 

 

Dette vil nekte andre å utgi seg for å være 

en annen enn det de er. Dette vil hindre 

andre i å etterligne identiteten til den 

påloggede brukeren og utføre noen 

handlinger på nettstedet der brukeren 

allerede er pålogget. For mer info.: 

https://angular.io/guide/security#xsrf. 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

request-path 

 

Informasjonskapsel brukt for å lagre en 

beskyttet side (som en bruker har bedt om 

tilgang til, som krever godkjenning via 

pålogging) for å bli riktig omdirigert til 

denne siden etter vellykket pålogging 

(sikkerhetskopi for request-landingpage-

path informasjonskapsel). 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

saml_request_path 
Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

request-landingpage-

path 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

TS0112da86 (for 

internet and portal) 
Informasjonskapsel brukt av TrustBuilder 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

TS0146b514 (for 

portal) 
Informasjonskapsel brukt av TrustBuilder 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

login-token (for 

portal) 

Informasjonskapsel brukt for å lagre 

symbolet for brukere som er pålogget i 

portalen. Dette vil bekrefte at den aktuelle 

brukeren er pålogget, uten å måtte logge 

på igjen. 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

labels 

Informasjonskapsel brukt for å lagre 

oversettelser til etiketter som blir brukt på 

nettstedet. Disse etikettene blir brukt av 

Javascript-biblioteker, slik som Angular, 

for å få en bedre ytelse slik at det bare er 

nødvendig med én forespørsel til AEM for 

å hente etikettene 

Helt 

nødvendig 
Økt Nei 

https://angular.io/guide/security#xsrf


tags Informasjonskapsel brukt for å lagre 

tagger som blir brukt på nettstedet. Disse 

taggene blir brukt av Javascript-

biblioteker, slik som Angular, for å få en 

bedre ytelse slik at det bare er nødvendig 

med én forespørsel til AEM for å hente 

taggene 

Helt 

nødvendig 

Økt Nei 

4.2 Funksjonell 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

daikin_langselection Lagrer dine siste valg av språk Funksjonell 
Midlertidig  
(1 år) 

Nei 

dkProductHistory 

Lagrer de siste produktene du 

har sett på (produkt-ider) for å 

generere oversikt over sist-sette 

produkt 

Funksjonell 
Midlertidig  

(1 måned) 
Nei 

dkProductFacets 

Lagrer de sist valgte 

produktfasettene for å huske 

valgte fasetter fra 

produktfinneren 

Funksjonell 
Midlertidig  

(1 dag) 
Nei 

productFinder 

Informasjonskapsel brukt av 

produktfinner-applikasjonen som 

lagrer banen for produktvalg, det 

er nødvendig i noen nettlesere 

for at du skal få tillatelse til å 

endre produktvalget 

Funksjonell Økt Nei 

compareProducts 

Informasjonskapsel brukt av 

produktfinner-applikasjonen som 

lagrer produktet som du valgte 

for å aktivere funksjonen for 

sammenligning av produkt 

Funksjonell 
Midlertidig  
(1 år) 

Nei 

informationBasket 

Informasjonskapsel brukt av 

informasjonskurven som lagrer 

produktene du valgte for å 

bevare listen for senere bruk 

eller sende som e-post 

Funksjonell 
Midlertidig  

(1 år) 
Nei 

Formstackadmin 

Informasjonskapsler er 

nødvendig for å bruke Formstack 

nettskjematjenester 

Funksjonell Økt 
Ja 

(Formstack) 

NID 

Google Cookie NID – en unik 

identifikator brukt av Google-

applikasjoner for å lagre din 

preferanseinformasjon 

Funksjonell 
Midlertidig  
(1 år) 

Ja (Google) 

PREF 
Google Cookie PREF brukt for 

sikker nettlesing 
Funksjonell 

Midlertidig  
(1 år) 

Ja (Google) 

cookiebar_ok (for Informasjonskapsel brukt for å Funksjonell Midlertidig  Nei 



internet) lagre hvis brukeren har akseptert 

informasjonskapsler på 

varslingslinjen for 

informasjonskapsel. Denne blir 

brukt for å bestemme om 

varslingslinjen for 

informasjonskapsel skal vises 

eller ikke. Hvis brukeren allerede 

har akseptert, så ikke vis linjen. 

(1 dag) 

menuClosed 

Informasjonskapsel brukt for å 

lagre om brukeren har lukket 

eller ikke lukket menyen til 

venstre. 

Funksjonell Økt Nei 

consent-redirect-url 

Hvis en pålogget bruker ikke har 

gitt sitt samtykke enda, blir han 

automatisk omdirigert til siden 

som vil spørre han/henne om 

samtykke. Så vil denne 

informasjonskapslen lagre URL 

dit brukeren navigerte, før han 

ble omdirigert til siden for 

samtykke. Etter at skjemaet på 

siden for samtykke er sendt, vil 

brukeren bli omdirigert igjen til 

denne siden som ble lagret i 

denne informasjonskapslen. 

Funksjonell Økt Nei 

user-consent-field 

Informasjonskapsel brukt for å 

lagre om en bruker har gitt sitt 

samtykke eller ikke. Dette vil 

redusere belastningen på AEM 

fordi systemet trenger ikke alltid 

å kontrollere brukerprofilen i 

AEM for hver forespørsel. 

Funksjonell Økt Nei 

daikinPreferences 

Informasjonskapsel brukt til å 

lagre preferansene brukeren har 

angitt på skjemaet (land, språk 

eller sektor) 

Funksjonell Økt Nei 

daikinCookieConsent 

Informasjonskapsel brukt for å 

lagre hvis brukeren har akseptert 

informasjonskapsler  på 

varslingslinjen for 

informasjonskapsel. Denne blir 

brukt for å bestemme om 

Funksjonell Økt Nei 



varslingslinjen for 

informasjonskapsel skal vises 

eller ikke. Hvis brukeren allerede 

har akseptert, så ikke vis linjen. 

Persistence (for 

internet and portal) 

Informasjonskapsel brukt av 

LoadBalancer for at en bruker 

fortsetter å bli på den samme 

serveren for den aktuelle økten 

(fast økt) 

Funksjonell Økt Nei 

_gid 

Informasjonskapsel innstilt av 

Google Analytics, brukt til å 

skille brukere. Den bruker 

_gat[UID]-informasjonskapsel til 

å begrense mengden av 

forespørsler 

Funksjonell 
Midlertidig 

(1 dag) Nei 

_ga 

Informasjonskapsel innstilt av 

Google Analytics, brukt til å 

skille brukere. Den bruker 

_gat[UID]-informasjonskapsel til 

å begrense mengden av 

forespørsler 

Funksjonell 
Midlertidig 

(2 år) Nei 

lidc (domain 

'.linkedin.com') 

Informasjonskapsel innstilt av 

LinkedIn og den brukes til ruting Funksjonell 
Midlertidig 

(1 dag) Ja 

bcookie (domain 

'.linkedin.com') 

Informasjonskapsel innstilt av 

LinkedIn og lagrer nettleser-ID Funksjonell 
Midlertidig 

(2 år) Ja 

lang (domain 

'.linkedin.com') 

Informasjonskapsel innstilt av 

LinkedIn og lagrer språket Funksjonell Økt Ja 

NID (domain 

'.google.es') 

De fleste Google-brukere har en 

preferanse-informasjonskapsel 

kalt “NID” i sine nettlesere. En 

nettleser sender denne 

informasjonskapslen med 

forespørsler til Googles 

nettsider. NID-

informasjonskapslen inneholder 

en unik ID Google bruker for å 

huske dine preferanser og annen 

informasjon, slik som det 

foretrukne språket (f.eks. 

engelsk), hvor mange 

søkeresultater du vil skal vises 

per side (f.eks. 10 eller 20), og 

Funksjonell 
Midlertidig 

(6 måneder) Ja 



om du ønsker eller ikke ønsker å 

ha Googles SafeSearch-filter 

slått på. 

Google bruker 

informasjonskapsler som NID og 

SID for å hjelpe å tilpasse 

annonser til Google-egenskaper, 

som Google-søk. 

lang (domain 

'.ads.linkedin.com') 

Informasjonskapsel innstilt av 

LinkedIn for å lagre språket. Funksjonell Økt Ja 

__cfduid (domain 

'.pingdom.net') 

Informasjonskapsel brukt til å 

identifisere individuelle kunder 

bak en delt IP-adresse og bruker 

sikkerhetsinnstillinger på en 

basis per-kunde. 

Funksjonell 
Midlertidig 

(5 år) Ja 

4.3 Sosial plug-in-sporing 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

Uit 

Disse informasjonskapslene 

aktiverer “Dele”-knappene på 

dette nettstedet, slik at du enkelt 

kan dele innholdet via e-post og 

sosiale medier 

Sosial 

plug-in-

sporing 

Midlertidig  
(1 dag) 

Ja (legg til 

dette)  

 

  

Dt 
Midlertidig  

(2 uker) 

bt 
Midlertidig  

(2 år) 

Loc 
Midlertidig  
(2 uker) 

Uid 
Midlertidig  
(2 år) 

_atuvc 
Midlertidig  
(2 år) 

Psc 
Midlertidig  
(2 år) 

K 

Informasjonskapslene blir 

innstilt av Twitter når du laster 

ned noen sider på dette 

nettstedet som inkludere en liste 

over “Siste tweets” 

Sosial 

plug-in-

sporing 

Midlertidig  

(2 dager) 

Ja (Twitter) 

_utma 
Midlertidig  
(2 år) 

_guest_id 
Midlertidig  
(2 år) 

_twitter_sess Økt 

_utmz 
Midlertidig  

(18 måneder) 

Datr 
Disse informasjonskapslene 

aktiverer Facebook “Liker”-

Sosial 

plug-in-

Midlertidig  
(2 år) 

Ja 

(Facebook) 



Lu 
knappene som lar deg indikere 

innhold du “Liker” 

sporing Midlertidig  

(2 dager) 

locale 
Midlertidig  
(2 dager) 

pa-l (for portal) 

 

 

Informasjonskapsel nødvendig 

for integrering av Pinterest på 

nettstedet. Pinterest.com tilbyr 

en audiovisuell tjeneste på 

nettstedet. 

Sosial 

plug-in-

sporing 

Vedvarende 

 Ja  

(Pinterest) 
pa-l_enabled (for 

portal) 
Vedvarende 

  

4.4 Tredje parts annonsering 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

Test_cookie 

Kan bli innstilt av en Google 

DoubleClick plug-in på nettstedet 

vårt for å bekrefte om nettleseren 

din aksepterer 

informasjonskapsler. Google 

DoubleClick er tenkt til å forbedre 

annonseringen mot deg 

Tredje parts 

annonsering 

Midlertidig  
(30 dager) 

Ja 

(Google) 

1P_JAR (domain 

'.google.es') 

Google annonsering av 

informasjonskapsel brukes til 

formål som brukersporing og 

målretting av annonsering 

Målretting 
Midlertidig 

(1 dag) 

Ja 

(Google) 

IDE (domain 

'.doubleclick.net') 

Google bruker en eller flere 

informasjonskapsler for 

annonseringen de deler over nettet. 

En av hovedannonserings-

informasjonskapslene på ikke-

Google nettsteder er kalt “IDE” og 

er lagret i nettlesere under domenet 

doubleclick.net. 

Målretting 
Midlertidig 

(1 år) 

Ja 

(Google) 

4.5 Første parts analyser 

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalyse-tjeneste som leveres av Google, Inc. 

Google Analytics bruker informasjonskapsler for å hjelpe dette nettstedet å analysere hvordan du 

bruker dette nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapsel om din bruk av 

dette nettstedet (merk: Daikin har valgt å bruke alternativet “IP Masking” slik at Google Analytics 

vil fjerne den siste oktetten av din IP-adresse før bruk og lagring) vil bli sendt til og lagret av 

Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen for å vurdere din bruk av dette 



nettstedet, sammenligne rapporter om aktivitet på nettstedet for nettstedets operatører og levere 

andre tjenester med tilknytning til aktivitet på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også 

overføre denne informasjonen til tredje part der hvor det er nødvendig iflg. lov, eller hvor slik 

tredje part behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke tilknytte din (delvise) IP-

adresse med noen annen data som blir beholdt av Google. Ved å bruke dette nettstedet, 

samtykker du at Google behandler data om deg på en måte og til den hensikten som er innstilt 

ovenfor.  

 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

__utma 

Denne informasjonskapslen blir 

vanligvis skrevet til nettleseren 

ved ditt første besøk på dette 

nettstedet fra den nettleseren. Hvis 

informasjonskapslen er slettet av 

deg, og nettleseren i ettertid 

besøker dette nettstedet, blir det 

skrevet en ny __utma-

informasjonskapsel med en annen 

unik ID. Denne 

informasjonskapslen blir brukt til 

å bestemme unike besøkende på 

dette nettstedet og den blir 

oppdatert med hver sidevisning. I 

tillegg har denne 

informasjonskapslen en unik ID 

som Google Analytics bruker for 

å sikre både gyldigheten og 

tilgjengeligheten til 

informasjonskapslen som et ekstra 

sikkerhetstiltak. 

Første 

parts 

analyser 

(Google 

Analytics) 

Midlertidig  
(2 år) 

Nei 

__utmz 

Denne informasjonskapslen lagrer 

henvisningstypen som ble brukt 

av deg for å nå dette nettstedet, 

enten via en direkte metode, en 

henvisningskobling, et nettstedsøk 

eller en kampanje slik som en 

annonse eller en e-postkobling. 

Den blir brukt for å beregne 

trafikken på søkemotoren, 

annonsekampanjer og 

sidenavigering på dette nettstedet. 

Informasjonskapslen blir 

oppdatert med hver sidevisning på 

dette nettstedet. 

Første 

parts 

analyser 

(Google 

Analytics) 

Midlertidig  
(6 måneder) 

Nei 



__utmb 

Denne informasjonskapslen blir 

brukt til å etablere og fortsette en 

brukerøkt på dette nettstedet. Når 

du ser på en side på dette 

nettstedet, forsøker Google 

Analytics-koden å oppdatere 

denne informasjonskapslen. Hvis 

den ikke finner 

informasjonskapslen, blir det 

skrevet en ny og det blir opprettet 

en ny økt. Hver gang du besøker 

en annen side på dette nettstedet, 

blir denne informasjonskapslen 

oppdatert til å utløpe etter 

30 minutter, og derfor fortsette en 

enkel økt så lenge som aktiviteten 

din fortsetter innen 30 minutters 

intervaller. Denne 

informasjonskapslen utløper når 

du tar pause på en siden på dette 

nettstedet i lengre enn 

30 minutter. 

Første 

parts 

analyser 

(Google 

Analytics) 

Midlertidig  
(30 minutter) 

Nei 

__utmc 

Denne informasjonskapslen virker 

sammen med __utmb-

informasjonskapslen for å 

bestemme eller ikke bestemme å 

etablere en ny økt for deg. Denne 

informasjonskapslen utløper når 

du går ut av nettleseren din. 

Første 

parts 

analyser 

(Google 

Analytics) 

Økt Nei 

google_experiment_mod 

(for internet) 

Informasjonskapsel som brukes av 

Google AdSense for 

eksperimentering om hvilken 

annonsering som utføres best på et 

nettsted 

Ytelse Vedvarende 
 

Nei 

labelVersion 

Informasjonskapsel som blir brukt 

for å lagre hvilken applikasjon 

(Internett eller Portal) og språk de 

lastede etikettene blir brukt på. 

Hvis dette samsvarer med aktuelle 

nedlastede applikasjon og språk, 

blir etikettene som er lagret i 

"labels"-informasjonskapslen 

lastet og brukt til den aktuelle 

applikasjonen. Ellers blir en 

forespørsel utført på AEM for å 

hente de riktige etikettene 

Ytelse Økt Nei 

tagVersion 

Informasjonskapsel som brukes 

for å lagre hvilken applikasjon 

(Internett eller Portal) og språk de 

lastede taggene bruker. Hvis dette 

Ytelse Økt Nei 



samsvarer med aktuelle 

nedlastede applikasjon og språk, 

blir taggene som er lagret i "tags"-

informasjonskapslen lastet og 

brukt til den aktuelle 

applikasjonen. Ellers blir det 

utført en forespørsel på AEM for 

å hente de riktige taggene 

userProfile (only for 

Portal) 

Informasjonskapsel brukt for å 

lagre hele profilen til en bruker 

som er pålogget i 

portalapplikasjonen. Denne 

informasjonen blir brukt av 

Javascript-biblioteker, slik som 

Angular, for å få en bedre ytelse 

slik at det bare er nødvendig med 

én forespørsel til AEM for å hente 

brukerprofilen 

Ytelse Økt Nei 

_gat_UA-18760145-3 

(for internet) 

Dette er en informasjonskapsel 

med mønstertype innstilt av 

Google Analytics, hvor 

mønsterelementet på navnet 

inneholder et unikt 

identitetsnummer for kontoen 

eller nettstedet den relateres til 

(Internett i dette tilfellet). Den 

viser seg å være en variasjon av 

_gat-informasjonskapslen som 

blir brukt til å begrense 

datamengden registrert av Google 

på nettsteder med stor 

trafikkmengde. 

Hovedhensikten til denne 

informasjonskapslen er: Ytelse 

Ytelse 
Midlertidig 

(1 dag) 
Nei 

_gat_UA-63939766-1 

(for portal) 

Dette er en cookie med 

mønstertype innstilt av Google 

Analytics, hvor mønsterelementet 

på navnet inneholder et unikt 

identitetsnummer for kontoen 

eller nettstedet den relateres til 

(Portal i dette tilfellet). Den viser 

seg å være en variasjon av _gat-

informasjonskapslen som blir 

brukt til å begrense datamengden 

registrert av Google på nettsteder 

med stor trafikkmengde. 
Hovedhensikten til denne 

informasjonskapslen er: Ytelse 

Ytelse 
Midlertidig 

(1 dag) 
Nei 

_hjIncludedInSample 

(HotJar) 

Denne informasjonskapslen 

assosieres med nettanalyse-
Ytelse Økt Nei 



funksjonalitet og tjenester fra Hot 

Jar, et Malta-basert selskap. Den 

identifiserer unikt en besøkende i 

løpet av en enkel nettsted-økt og 

indikerer at de er inkludert i en 

publikumsprøve. 
Hovedhensikten til denne 

informasjonskapslen er: Ytelse 

 

4.5 Tredje parts analyser 
 

Navn på 
informasjonskapsel 

Formål Kategori Utløper 
Tredje 
part 

BizoID (domain 

'.ads.linkedin.com') 

Informasjonskapslen 

blir innstilt av LinkedIn 

og brukt for å samle 

statistikker om LinkedIn 

annonser 

Ytelse 
Midlertidig 

(1 dag) 
Ja 

UserMatchHistory (domain 

'.ads.linkedin.com') 

Informasjonskapslen 

blir innstilt av LinkedIn 

og brukt for å samle 

statistikker om LinkedIn 

annonser 

Ytelse 
Midlertidig 

(1 dag) 
Ja 

 


