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RESNWEB ELÉGEDETTSÉGMÉRŐ WIDGET IFRAME INTEGRÁCIÓ  
- ÚTMUTATÓ WEBFEJLESZTŐKNEK 

A beágyazáshoz szükség van a HOTEL VÁLTOZÓra, amelyet az email-ben elküldtünk az 
önök részére.


Három beágyazható widget típust kínálunk: mini (négyzet alakú, nem tartalmazza a 
szöveges véleményeket), column (álló téglalap), row (fekvő téglalap).


Paraméterek 

A paraméterek közül a hotel, width és a height megadása kötelező, a többi opcionális.


hotel A HOTEL VÁLTOZÓ értéke

type Widget típusa. Lehetséges értékek: mini, row, column, alapértéke a mini

lang Szöveges tartalom és vélemények nyelvi beállítása, pl. 'hu'. Alapértéke a szálloda saját 
beállított nyelve

width Widget szélessége. Pixelben megadva egy számérték, százalékos értéknél pl. '100%'

height Widget magassága. Pixelben megadva egy számérték, százalékos értéknél pl. '100%'

color Egyedi főszín beállítása hexadecimális vagy rgb értékkel. A hexadecimális értéket ‘#’ 
karakter nélkül szükséges megadni. Pl. 00bfff

reviews_href A widget a további vélemények oldalra kattintható hivatkozásainak engedélyezése és 
tiltása, kizárólag a mini típusú widget esetén használható. Értéke true vagy false lehet. 
Alapértéke true.

reviews_url A további vélemények oldal URL címe.
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Beágyazás 

A widget beágyazása az alábbi kóddal lehetséges. A beágyazó kódot a weboldal HTML-jében 
oda kell elhelyezni, ahol meg kívánjuk jeleníteni.


<script type="text/javascript">

    var hotel = 'HOTEL_VÁLTOZÓ';

    var type = 'mini';

    var lang = 'hu';

    var width = 260;

    var height = 280;

    var reviews_href = true;

</script>

<script type="text/javascript" src="https://nethotelbooking.net/embedsw.js">

</script>


Ajánlott méretek az egyes widget típusokhoz 

A widgetek felveszik a beágyazás helyének méretét, ezért javasoljuk azt egy fixen meghatározott 
szélességű és magasságú elemben (pl. DIV) elhelyezni. Az alábbi táblázat az egyes widget 
típusokhoz tartozó méreteket tartalmazza, azonban ez csak ajánlás, amelytől szabadon el lehet 
térni.


Amennyiben kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal az info@resnweb.com email címen 
vagy a +36 88 783 704 telefonszámon.


Üdvözlettel,


RESnWEB Csapat

Típus Szélesség (px) Magasság (px)

mini 260 280

column 280 840

row 840 280
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