
Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil med tekst og tall som lagres på 
datamaskinen din, hvis du godkjenner det. Ved bruk av informasjonskapsler kan vi skille deg fra andre brukere på 
nettstedet vårt, noe som igjen gjør det mulig for oss å gi deg best mulig opplevelse når du besøker ulike sider på 
nettstedet. Det gir oss også grunnlag for å gjøre forbedringer. Informasjonskapsler kan forbedre din opplevelse av 
siden, ved å:

• huske innstillingene dine slik at du ikke trenger å skrive dem inn på nytt hver gang du går inn på en ny side

• huske informasjon som du har oppgitt tidligere (f.eks. postnummeret ditt) slik at du ikke trenger oppgi den på nytt

• analysere hvordan du bruker nettstedet for å bedre funksjonaliteten kun for deg, slik at du enkelt finner det du leter 
etter og slik at siden oppfyller dine behov

• måle effekten av våre markedsføringstiltak

2. Hva slags informasjonskapsler vi bruker, og hvordan vi bruker dem

2.1 Måling av bruk av nettstedet

- Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet.  Vi gjør det for å sikre 
at det oppfyller brukernes behov og for å forstå hvordan vi kan forbedre ulike ting.

Google Analytics lagrer informasjon om hvilke sider du besøker, hvor lenge du er på nettstedet, hvordan du kom hit og 
hva du klikker på. Vi samler ikke inn, eller lagrer, navn og adresse, så informasjonen kan ikke brukes til å identifisere 
hvem du er. Vi tillater ikke at Google bruker eller deler våre analysedata.

Google Analytics bruker følgende informasjonskapsler:
_utma
_utmb
_utmc
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2.2 Informasjonskapsler for en bedre opplevelse

Vårt nettsted bruker en teknikk som kalles JavaScript, og som bidrar til å lage en mer tiltalende side. Nettstedet 
identifiserer om nettleseren din har JavaScript aktivert, og bruker deretter en informasjonskapsel så lenge du er på 
nettstedet.

Du kan deaktivere disse informasjonskapslene når som helst ved å klikke på knappen Ikke godta på denne siden (du 
finner knappen nederst i denne erklæringen).

2.3 Forbedring av vår markedsføring via e-postg

Vi bruker informasjonskapser til å måle og forbedre markedsføringen som sendes til våre kunders e-postadresser. Hvis 
du har valgt å ta imot e-postmeldinger fra oss, vil våre informasjonskapsler:

• hjelpe med å identifisere deg neste gang du besøker nettstedet, slik at du for eksempel ikke trenger å fylle ut 
informasjon om deg flere ganger

• hjelpe med å identifisere deg hvis du svarer på en e-postmelding fra oss

• forstå hva som interesserer deg mest på nettstedet vårt, slik at vi kan sende e-poster som passer for deg

Navn Typisk innhold Merk
ELOQUA-informasjonskapsel Format : eloqua.clientcode Eloqua-informasjonskapsel utløper aldri.
 (for eksempel eloqua.122.2o7.net)

3. Slik administrerer du informasjonskapsler

Hvis du fortsetter inn på denne nettsiden, aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler. Du har også mulighet til å 
bestemme hvilke informasjonskapsler du vil akseptere fra nettstedet, se under:

Innstillinger for nettleser: De fleste nettlesere har innstillinger for å hindre at informasjonskapsler lastes ned på 
datamaskinen. Om du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette samtidig innebære at noen av funksjonene på 
dette nettstedet (og andre nettsteder) ikke kommer til å fungere på riktig måte, noe som kan begrense din opplevelse 
av det.

Innstillingene finner du vanligvis under menyene for alternativer eller innstillinger i nettleseren din. For å velge de rette 
innstillingene, kan noen av de følgende koblingene være nyttige. Du kan også bruke hjelpfunksjonen i nettleseren din 
for å få mer informasjon.

• Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer

• Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox

• Innstillinger for informasjonskapsler i Chrome

Deaktivere anonyme informasjonskapsler fra Google Analytics Du kan installere en «nettleserutvidelse» fra Google 
Analytics for å hindre at nettstedet sender informasjon om besøket ditt til Google Analytics. Du finner mer informasjon 
om dette under.

• Google Analytics & Privacy

Hindre bruken av informasjonskapsler

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere en innstilling i nettleseren som gir deg mulighet til å blokkere én 
eller flere informasjonskapsler. Du kan trekke tilbake godkjenningen når som helst ved å blokkere informasjonskapselen 
i nettleseren.

Andre nyttige koblinger

Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler og mer omfattende bruk av dem, kan du finne følgende interessante 
koblinger:

• Microsofts veiledning om informasjonskapsler
• Alt om informasjonskapsler
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