
Profitmetrics integrations guide
Shoporama

Opret API key til Product Feed
Tryk på tandhjuls ikonet I højre side af topmenuen
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Tryk på de 3 prikker, og vælg “API” I menuen
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Tryk på “Tilføj adgang” knappen

Udfyld  “navn  pa  tjeneste”,  eksempelvis  “Profitmetrics”,  vælg  “Kun  læse”  under
rettigheder. Tryk derefter “Save”
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Kopier “token”  fra API siden og indsæt den I Shoporama API key feltet og tryk “Save
Shoporama Settings” knappen
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Indsæt “Script for all pages”
Tryk på tandhjuls ikonet I højre side af topmenuen

Tryk på fanebladet “HTML-felter”
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Tryk på knappen “Tilføj nyt HTML-felt”

Navngiv feltet eksempelvis “ProfitMetrics script all pages”, og tryk OK
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Indsæt scriptet “Script for all pages” fra ProfitMetrics shoporama integrations siden I
tekst  boksen  som  indikeret,  I  dropdownen  nedenunder  skal  der  vælges  “tilføj
automatisk til <body>”, tryk derefter “Save”

Side 7 af 15



Indsæt “Checkout Page Script”

Tryk på tandhjulsikonet

Tryk på de 3 prikker, og vælg da “Temaer” I menuen
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Klik “Opret nyt tema”
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Udfyld et navn til dit nye tema, eksempelvis “Tak side med Profitmetrics”. I kassen
med navnet  “Kopier  fra  tema(valgfrit)”  skal  “thanks.html”  fra  din  aktive  template
vælges som det eneste. Tryk derefter “Opret”
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Rediger “thanks.html” ved at trykke på knappen med blyant ikonet

Side 11 af 15



Indsæt “Checkout Page Script”  fra ProfitMetrics Shoporama integrations siden, og
tryk på “Save” knappen.
VIGTIGT: Scriptet  skal  indsættes  I  bunden  af  html  feltet,  dog  OVER linjen  der
inkluderer module-footer.html, såfremt denne linjer eksisterer.
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Tryk på knappen “Brug dette tema”
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Tryk på knappen “Save”

Side 14 af 15



Bekræft at det nye tema override er I brug

Husk også
Hvis du senere opsætter A/B split tests af thanks.html, skal du huske at sørge for at 
have profitmetrics scriptet med I alle dine versioner af thanks.html

Side 15 af 15


