Kakor på denna webbplats, omsystembolaget.se
OBLIGATORISKA KAKOR
Namn på cookie

Vad används cookies till

Vilken data lagras
i cookies

Lagringsperiod
eller sessionscookie

Tredjepart
eller Omsb
(omsystemb
olaget.se)

ASP.NET_SessionId

För att kunna identifiera
användarens session.

Ett unikt ID

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

OMSB

BIGipServer~SBEXTERNAL~SB-OMPOOL01

Denna cookie ställs in av servrarna så Textsträng
att en besökare kan ta emot
webbplatsinnehåll från en av flera
servrar när besökaren surfar på
webbplatsen. Detta förbättrar
prestanda och gör att besökarens
session kan upprätthållas.
För att kunna chatta med
Status för chatten
Systembolagets kunniga
dryckesexperter finns kakor från
Vergic, företaget som står för den
tekniska lösningen. Denna kaka
innehåller information om
användaren är i kö eller ifall en dialog
pågår. Innehåller ingen personlig
information. Tas bort när
webbläsaren stängs.

Session

OMSB

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

Vergic

vngage.id

Denna kaka från Vergic innehåller ett
unikt id för ha dig som besökare kvar
även om sidan laddas om. Den tas
bort när webbläsaren stängs.

Ett unikt ID

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

Vergic

vngage.lkvt

Denna kaka från Vergic innehåller ett
anonymt id för att kunna koppla ett
besök till ett tidigare besök.

Ett unikt ID

90 dagar

Vergic

vngage.message

Denna kaka från Vergic innehåller
användarens första chatmeddelande.

Användarens
första
meddelande

Tills användaren
tar bort cookien

Vergic

vngage.panel:state

Denna kaka från Vergic innehåller
inställningen för om chatfönstret är
öppet eller stängt i det första
meddelandet.

Inställningar för
öppnad chatt

Tills användaren
tar bort cookien

Vergic

psCurrentState

1

vngage.presentation

Denna kaka från Vergic innehåller
inställningen för om chatfönstret är
öppet eller stängt under tiden som
chatten pågår eller i kö.

Inställningar för
öppnad chatt

Tills användaren
tar bort cookien

Vergic

vngage.vid

Denna kaka från Vergic innehåller ett
anonymt id för att relatera till ett
pågående besök. Den tas bort när
webbläsaren stängs.

Ett unikt ID

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

Vergic

vngage.session

Denna kaka från Vergic sparar ner
specifikt sessions-id. Detta för att
användarupplevelsen av chatten ska
vara så smidig som möjligt.

Tre olika unika
ID:n

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

Vergic

vngage.wId_01f78fc31df9-4937-9865e2c433be33d9

Denna kaka från Vergic håller reda på Ett unikt ID
vilket fönster som är i fokus/aktivt
om besökaren öppnar mer än ett
webbläsarfönster samtidigt med
Vergic-chatten.

Tills användaren
tar bort cookien

Vergic

vngage_01f78fc31df9-4937-9865e2c433be33d9

Denna kaka från Vergic sparar
information om regler som bedömer
om det första chatfönstret ska visas
har uppfyllts eller ej.

Information om
användarens
position på sidan.

Tills användaren
tar bort cookien

Vergic

vngage_01f78fc31df9-4937-9865e2c433be33d9.transp
ortToken

Denna kaka från Vergic sparar
information som håller reda på att
du fortfarande chattar med
Systembolaget trots att du navigerar
mellan våra olika webbplatser.

En token och ett
utgångsdatum

Tas bort när du
stänger
webbläsaren
(sessionscookie)

Vergic

player

För att kunna använda Vimeo som
inbäddad videospelare.

Valda inställningar
för Vimeos
videospelare

1 år

Vimeo

vuid

För att Vimeo ska kunna koppla ihop
en användare till flera sessioner.

Ett unikt
användar-ID

2 år

Vimeo

_uetvid

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

16 dagar

Vimeo

_uetsid

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

1 dag

Vimeo

_fbp

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

3 månader

Vimeo

_gid

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

1 dag

Vimeo

2

_ga

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

2 år

Vimeo

_gcl_au

Sparas av Vimeo när användaren
interagerar med videospelaren på
sidan.

Unikt ID

3 månader

Vimeo

.EPiForm_VisitorIdenti
fier

Används av Episerver för att koppla
ett inskickat formulär till
användaren.

Ett unikt ID för
besökaren

90 dagar

Episerver

.EPiForm_BID

Används av Episerver för att koppla
ett inskickat formulär till
användaren.

Ett unikt ID för
webbläsaren

90 dagar

Episerver

EPiForm_{FormGuid}:{
Username}

Används av Episerver för att spara
påbörjade formulär tills användaren
kommer tillbaka.

90 dagar

Episerver

YSC

Denna cookie ställs in av YouTubes
videotjänst på sidor med inbäddad
YouTube-video

Användarens
inskickade
formular
(formulärets
GUID, inskickat
formulärs ID och
om formuläret är
inskickat eller
inte)
En textsträng

Session

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

En cookie som YouTube sätter som
mäter din bandbredd för att avgöra
om du får det nya spelargränssnittet
eller det gamla.

En textsträng

8 månader

Youtube

KAKOR FÖR WEBBSTATISTIK
Namn på cookie

Vad används cookies till

Vilken data lagras i
cookies

Lagringsperi
od eller
sessionscookie

Tredjepart eller
eller Omsb
(omsystembolag
et.se)

_ga

Användarcookie (ser till att
återvändande besök knyts
samman).

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics

2 år

Google
Analytics

_gid

Användarcookie (ser till att
återvändande besök knyts
samman).

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics

1 dag

Google
Analytics

3

_gat

Funktionell cookie för att
begränsa antalet server
requests till Google
Analytics.

Anonymiserat
användar-ID till
Google Analytics.

1 minut

Google
Analytics

Lagringsperi
od eller
sessionscookie

Tredjepart eller
Omsb
(omsystembolag
et.se)

1 år

Hotjar

Hotjar

Hotjar

KAKOR FÖR UNDERSÖKNINGAR
Namn på cookie

Vad används cookies till

Vilken data
lagras i cookies

_hjid

Användarcookie från Hotjar (ser till att
återvändande besök knyts
samman). Denna kaka läggs till när
besökaren först landar på en sida med
Hotjar-skriptet. Den används för att
bevara ett slumpmässigt användar-ID,
unikt för den webbplatsen i
webbläsaren. Detta säkerställer att
beteendet vid efterföljande besök på
samma webbplats kommer att
tillskrivas samma användar-ID.

Ett
slumpmässigt
genererat
användar-ID

_hjIncludedInSample

Används för att låta Hotjar veta om
besökaren ingår i ett test, t ex för att
generera s.k. "heatmaps", inspelningar
etc.

Ett
slumpmässigt
genererat
användar-ID

_hjTLDTest

För att Hotjar ska kunna använda
samma kakor till olika subdomäner.

1 (sant) eller 0
(falskt)

1 år
Tas bort när
du stänger
webbläsaren
(sessionscoo
kie)

_hjAbsoluteSessionInPr
ogress

För att Hotjar ska veta om det är
första sidvisningen av en session.

1 (sant) eller 0
(falskt)

30 minuter

Hotjar

4

