performance based online marketing

Bespaar tijd en geld met
de API van Daisycon!
Het succesvol beheren van een affiliate programma bij
Daisycon vergt van zowel adverteerders als publishers
tijd en aandacht. Het gaat immers niet allemaal
vanzelf. Toch, met nog meer gebruiksgemak en
automatisering bespaar je tijd en wordt affiliate
marketing nóg veel interessanter. Daarom heeft
Daisycon een uitgebreide Application Programming
Interface (API) ontwikkeld. Hiermee kunnen
adverteerders én publishers eenvoudig veel
voorkomende zaken automatiseren en zo dus tijd
en geld besparen, menselijke fouten voorkomen en
campagnes optimaliseren. De API is gratis te gebruiken.
Uit de praktijk
Voor publishers brengt het promoten via het affiliate netwerk werk met zich mee: Zo staan bijvoorbeeld
de statistieken van de transacties niet in de eigen back-office of meetsysteem zodat er verschillende
systemen dienen te worden geraadpleegd. Ook de uitgegeven promotiecodes van adverteerders hebben
een uiterste datum. Na die datum leveren ze geen transacties meer op voor publishers, dus dienen die van
de site te worden gehaald. De door Daisycon ontwikkelde API biedt voor al dit soort zaken uitkomst!

De Daisycon
API in een
notendop

API staat voor Application Programming Interface. Met de Daisycon API kun je data,
zoals statistieken en transacties, uit Daisycon-databases ophalen en aanpassen. Het is
een software-naar-software interface, onzichtbaar voor gebruikers en biedt daarom per
definitie geen gebruikersomgeving (GUI).
Programmeurs geven opdrachten en krijgen een gestructureerd (technisch) antwoord.
De API van Daisycon biedt veel gebruiksgemak en door het automatiseren van
veelvoorkomende handelingen bespaar je tijd en geld.
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•

Statistiekenservice: Automatisch inlezen van de statistieken van promoties.

Veel gebruikte
functionaliteiten
publishers

Stuur op de beste eCPC en haal het meeste uit promoties.
•

Inventarisatie programma’s: Snel en overzichtelijk de verschillende
programma’s in kaart, inclusief de vergoedingen en links.

•

Productfeeds: Zoek en bekijk beschikbare productfeeds.

De Daisycon-API maakt gebruik van REST, een architectuur die bekend staat om zijn

De Daisycon API:
Technisch

eenvoud en inzichtelijkheid. Rest is voor programmeurs eenvoudig te gebruiken.
Voor de gegevensuitwisseling wordt de zogenaamde JSON-standaard gebruikt. Dat
klinkt allemaal erg technisch, maar de API is verrassend eenvoudig te installeren.
Er is zowel een handleiding beschikbaar als een uitgebreide bibliotheek met
voorbeeldcode voor de meeste functies. Hierdoor kost de implementatie van een
koppeling met de Daisycon API weinig IT-tijd. Kijk op developers.daisycon.com voor
meer informatie.

Ruud Kok,
Telefoonabonnement.nl:

Hans Wassink,
Simpler.nl:

“Wij gebruiken de API van Daisycon al jaren intensief
om diepgaande statistieken uit te draaien. Hierdoor zijn

“De Daisycon API maakt het voor ons eenvoudig

wij in staat om het rendement per kanaal en/of pagina

mogelijk om individuele verkopen te koppelen aan

van telefoonabonnement.nl optimaal door te meten.

onze data.”

Dit resulteert uiteindelijk in een hogere conversie voor
onze adverteerders.”

De implementatie van een koppeling met de Daisycon API vergt in de regel weinig IT-tijd. Uiteraard staan desgewenst de
technici van Daisycon klaar om bij te springen.

Ook tijd en geld besparen met de Daisycon API? Neem voor meer informatie
contact op met uw Channel Manager of onze afdeling Sales.
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