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Informasjonskapsler (cookies) på proressurs.no og promenaden.as  

Informasjonskapsler er små data som er lagret på den besøkendes nettleser. Dette brukes 
vanligvis til å holde oversikt over innstillingene brukerne har valgt og handlinger de har 
foretatt på et nettsted. 

Typer av informasjonskapsler 

 Førsteparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler som bedriften selv (WIX) har 
plassert på nettsiden. 

 Tredjeparts cookies: Cookies som er plassert og brukt av tredjeparter. 

Varighet 

 Forbigående (session) informasjonskapsler: Disse slettes når den besøkende lukker 
nettleserne og brukes ikke til å samle inn informasjon fra datamaskiner. De lagrer 
vanligvis informasjon i form av en øktidentifikasjon som ikke personlig identifiserer 
brukeren. 

 Vedvarende (permanent eller lagret) informasjonskapsler: Disse 
informasjonskapslene lagres den besøkende sin harddisk til de utløper (på en 
bestemt utløpsdato) eller til de blir slettet. Disse informasjonskapslene brukes til å 
samle inn identifiserende opplysninger om brukeren, for eksempel surfingadferd eller 
brukervalg for et bestemt nettsted. 

Kategorier 

 Strengt nødvendige informasjonskapsler: Dette er informasjonskapsler som lar de 
besøkende bla gjennom nettstedet. De er også nødvendige av sikkerhetshensyn. 

 Funksjonelle informasjonskapsler: Disse "husker" den registrerte besøkende for å 
forbedre deres brukeropplevelse. 

Informasjonskapsler på våre WIX hjemmesider proressurs.no og promenaden.as: 

Førsteparts informasjonskapsler 
Strengt nødvendige 

Navn Varighet Hensikt 
ForceFlashSite Forbigående Når du ser på et mobilnettsted 

(gammel mobil under m.domain.com), 
vil det tvinge serveren til å vise den 
ikke-mobile versjonen og unngå å 
omdirigere til mobilnettstedet 

hs Forbigående Sikkerhet 
smSession Vedvarende (to dager 

eller to uker) 
Identifiserer innloggede personer 
(medlemmer) 

XSRF-TOKEN Forbigående Sikkerhet 
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Funksjonelle 
svSession Varig (to år) Identifiserer unike besøkende og sporer 

en besøkendes økter på et nettsted 
RequestID Forbigående (20 

sekunder) 
Sporer besøkendes adferd og måler 
ytelsen på nettstedet 

SSR-caching Forbigående Indikerer hvordan besøket på siden ble 
utført  

smSession Varig (to uker) Identifiserer innloggede personer 
(medlemmer) 

 

Tredjeparts informasjonskapsler 
Funksjonelle 

TS* Forbigående Sikkerhet 
TS01******* Forbigående Sikkerhet 
TSxxxxxxxx (hvor x 
er erstattet med en 
tilfeldig rekke tall og 
bokstaver) 

Forbigående Sikkerhet 

TSxxxxxxxx_d (hvor 
x er erstattet med 
en tilfeldig rekke tall 
og bokstaver) 

Forbigående Sikkerhet 

 


