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De invloed van Apple’s iOS 14-release op je advertenties en rapportage

●

In september 2020 is de nieuwste update van Apple gelanceerd, namelijk iOS 14. De aankondiging van de update heeft tot vele
negatieve reacties geleid. Voornamelijk van bedrijven die een app aanbieden via Apple App Store. De reden: bij de nieuwste
versie zullen alle gebruikers een pop-up te zien krijgen waarin wordt gevraagd om toestemming voor tracking van Apple App
Store apps. Dit komt omdat Apple de Privacy Policy heeft aangescherpt. Dit maakt het adverteren via o.a. social media zoals
Facebook en Instagram een stuk moeilijker.

●

De nieuwe versie 14.5 wordt op 23 maart verwacht. Dit betekent dat adverteerders binnen Apple App Store Apps nog ongeveer
een week de tijd hebben om zich voor te bereiden op de komst van de ‘tracking pop-up’. Lees hieronder wat de iOS 14-update
inhoudt, waarom de update het gemak van adverteren en het tracken van jouw doelgroep via social media beïnvloedt en hoe je
hier het best op in kan spelen om zo weinig mogelijk last te hebben van deze iOS 14-update voor jouw Facebook en/of
Instagram advertentie campagnes!

Acties ter voorbereiding
Er zijn enkele voorbereidingen die getroffen kunnen worden om ervoor te zorgen dat ook met de iOS 14-update advertenties kunnen
blijven weergegeven worden en dat ook de prestaties van campagnes nog steeds gemeten kunnen worden.
In de volgende slides staat beschreven hoe deze voorbereidingen getroffen dienen te worden. De volgende zaken komen aan bod:
●
●
●
●
●

Beperkingen/ instellingen advertenties
Update uitvoeren Facebook SDK
Domein veriﬁëren
Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Facebook API

1. Beperkingen/instellingen
voor advertenties

Beperkingen voor het maken van advertenties
Je kunt je bestaande advertentieaccounts gebruiken om te adverteren aan iOS 14-gebruikers, maar je moet aparte campagnes voor
appinstallaties voor iOS 14 maken vanwege beperkingen voor rapportage van de SKAdNetwork API van Apple. Je moet rekening
houden met de volgende aanvullende beperkingen.
Als je advertenties wilt weergeven die zijn geoptimaliseerd voor conversiegebeurtenissen die plaatsvinden in de app van je bedrijf:

●

Je kunt je app maar aan één advertentieaccount koppelen. Wel kun je hetzelfde advertentieaccount gebruiken om voor
meerdere apps te adverteren.

●

Voor elke app geldt een beperking van 9 iOS 14-campagnes die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Elke campagne is
beperkt tot 5 advertentiesets van hetzelfde optimalisatietype. Je kunt niet verschillende optimalisatieopties gebruiken voor
advertentiesets in dezelfde campagne. Wanneer je een van de 9 toegestane iOS 14-campagnes uitschakelt of verwijdert, geldt
er een herstelperiode van 72 uur voordat de campagne niet meer meetelt voor je limiet. Dit minimaliseert de kans op onjuiste
optimalisatie en rapportage voor campagnes vanwege vertraagde rapportage van gegevens voor conversiegebeurtenissen
vanuit de SKAdNetwork API van Apple.

Bron: Facebook

Beperkingen voor het maken van advertenties
Als je een kooptype voor iOS appcampagnes wilt instellen of de schakelaar voor iOS 14-campagne wilt wijzigen:
●
●

Wanneer je een advertentie maakt voor iOS 14-apparaten, is alleen het kooptype Veiling beschikbaar. Het kooptype Bereik en frequentie
is niet beschikbaar.
Nadat de campagne is gepubliceerd, kun je de activatie-schakelaar van de iOS 14-campagne niet inschakelen of uitschakelen. Je moet
je campagne uitschakelen of verwijderen.

Als je advertenties wilt weergeven die zijn geoptimaliseerd voor conversiegebeurtenissen die plaatsvinden op de website van je bedrijf:
●

De

Je pixel mag voor maximaal 8 conversiegebeurtenissen per domein optimaliseren. Facebook conﬁgureert eerst de
conversiegebeurtenissen waarvan ze denken dat ze het relevantst zijn voor je bedrijf op basis van je activiteit. Alle andere
gebeurtenissen zullen niet beschikbaar zijn voor campagneoptimalisatie. Je kunt je voorkeuren beheren in Gebeurtenisbeheer. Wanneer
je je advertentieset maakt, kies je slechts één van de 8 beoogde conversiegebeurtenissen om voor te optimaliseren.
volgende

●
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Je kunt de volgende bodstrategieën voor campagnes gebruiken: Laagste kosten, Kostenlimiet, Minimaal ROAS of Bodlimiet. Als je er echter
voor kiest om de bodstrategie Kostenlimiet of Minimaal ROAS te gebruiken, moet je advertentieset zijn ingepland om minimaal 3 volledige
dagen te worden weergegeven.

Bron: Facebook

2. FB SDK updaten (app- only)

Voer een update uit naar versie 8.1 van de Facebook SDK voor iOS 14
Doe dit om advertenties te personaliseren
appconversiegebeurtenissen te blijven ontvangen.
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1.

De update is te vinden bij ‘Gebeurtenisbeheer’, het is van belang dat je beheerder bent om deze update uit te kunnen voeren.

2.

Versie 8.1 van de Facebook SDK voor iOS 14 biedt momenteel ondersteuning voor de SKAdNetwork API van Apple en zorgt
ervoor dat advertenties voor appinstallaties kunnen worden gemeten. Als je de nieuwste versie van onze SDK niet hebt
geïnstalleerd, is het wellicht verstandig om dit te doen.

3. Domein veriﬁëren

Je domein veriﬁëren
Je moet het domein van je website veriﬁëren (verplicht) om onderbrekingen van je websitecampagnes te voorkomen. Domeinveriﬁcatie
moet worden uitgevoerd voor het effectieve topleveldomein plus één (eTLD + 1). Voor www.books.jasper.co.uk, books.jasper.co.uk en
jasper.co.uk is het eTLD + 1-domein bijvoorbeeld jasper.co.uk.

De volgende stappen dienen gevolgd te worden om het domein te veriﬁëren:
1.

Voer business.facebook.com in bij de zoekbalk om naar de Business Manager te gaan

2.

Ga naar ‘Bedrijfsinstellingen’ door deze linksboven bij het menu (de negen puntjes) aan te klikken

3.

Vanuit Bedrijfsinstellingen klik je op ‘Merkveiligheid’ en vervolgens ‘Domeinen’

4.

Druk op ‘Toevoegen’ (blauwe knop)

5.

Hier kun je op drie verschillende manieren je domein veriﬁëren, namelijk (1) je DNS TXT-record toevoegen, (2)
HTML-bestandsupload, (3) Meta-tag Veriﬁcation. Afhankelijk van je voorkeur kun je een van deze methode kiezen.

In de volgende slide worden de stappen voor elk van deze 3 methodes belicht.

Uitleg per methode
HTML-bestandsupload:

Meta-tag

1. Meld je aan bij uw domeinprovider en ga naar
het gedeelte met DNS-records.

1. Download het HTML veriﬁcation ﬁle
wat je terugvindt binnen Facebook.

1. Voeg de meta-tag die Facebook in het
dikgedrukt weergeeft toe aan de <head> sectie
van je website.

2. Voeg het TXT-record vanuit Facebook toe aan
je DNS-conﬁguratie

2. Upload dit bestand naar de rootmap van je
website.

3. Voeg @ toe in het hostveld (als dit vereist is
door jouw domeinhost).

3. Bevestig dat je dit bestand hebt geupload
door naar de link te gaan die Facebook
weergeeft in het overzicht.

2. Bevestig vervolgens dat de meta-tag op je
website staat door je website te bezoeken en
controleer of de meta-tag in de <head> sectie
van je website staat.

DNS

TXT-record:

4. Wacht tot de wijzigingen in je
DNS-conﬁguratie zijn uitgerold naar de
domeinservers van je website (dit kan tot 72 uur
in beslag nemen) en druk vervolgens op
‘Veriﬁëren’ in Facebook.

4. Druk op ‘Veriﬁëren’ in Facebook.

veriﬁcation:

3. Klopt alles? Klik dan op ‘Veriﬁëren’ in
Facebook.

4. Conversiegebeurtenissen
conﬁgureren

Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Nu de stappen voor het veriﬁëren van het domein zijn doorlopen volgt de stap; het conﬁgureren van conversiegebeurtenissen.
Wanneer dit niet gebeurt, dan kunnen de standaard conversiegebeurtenissen niet meer gebruikt worden in je Facebook campagne. Als
dit het geval is volgt de onderstaande melding.

Op de volgende slides worden de stappen beschreven die nodig zijn om de conversiegebeurtenissen te conﬁgureren.

Stap 1 - Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Stappenplan
1.
2.
3.
4.
5.

voor

conﬁgureren

conversiegebeurtenissen

Voer business.facebook.com in bij de zoekbalk om naar de Business Manager te gaan
Ga naar ‘Bedrijfsinstellingen’ door deze linksboven bij het menu (de negen puntjes) aan te klikken
Klik vervolgens op ‘Gegevensbronnen’ en daarna op ‘Aangepaste conversies’
Klik op ‘Toevoegen’, hierna kies je voor de optie ‘Een aangepaste conversie toevoegen’
Hier voeg je het ID toe van de aangepaste conversie (het ID is te vinden onder de naam in het overzicht van aangepaste
conversies)

Het kan ook voorkomen dat er nog niet is gewerkt met aangepaste conversies. Als dit het geval is dien je de bestaande aangepaste
conversies te maken in de Business Manager. In de volgende slide wordt beschreven hoe dit in werking gaat.

Stap 2 - Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Stappenplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

voor

conﬁgureren

nieuwe

conversiegebeurtenissen

Voer business.facebook.com in bij de zoekbalk om naar de Business Manager te gaan
Ga naar ‘Bedrijfsinstellingen’ door deze linksboven bij het menu (de negen puntjes) aan te klikken
Klik vervolgens op ‘Gegevensbronnen’ en daarna op ‘Aangepaste conversies’
Klik op ‘Toevoegen’, hierna kies je voor de optie ‘Een aangepaste conversie maken’
Nu kan de conversie een naam gegeven worden. Kies een categorie en plak de bedankpagina-URL in het vak genaamd; ‘Voeg
URL-trefwoorden toe’. Als het van toepassing is kan er ook een conversiewaarde ingevoerd worden
Enkel nog op ‘Maken’ klikken en dan is de aangepaste conversie aangemaakt

Stap 3 - Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Als
1.
2.
3.

de

aangepaste

conversie

is
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kan

deze

geconﬁgureerd

Ga hiervoor wederom naar ‘Gebeurtenisbeheer’ en vervolgens naar ‘Meting van verzamelde gebeurtenissen’
Klik hierna op ‘Webgebeurtenissen conﬁgureren’
Selecteer het gewenste domein en druk op ‘Gebeurtenissen bewerken’ en vervolgens op ‘Bewerken’ (blauwe knop)

worden.

Stap 4 - Conversiegebeurtenissen conﬁgureren
Nu kom je op een overzichtspagina waarin de conversiegebeurtenissen geconﬁgureerd kunnen worden. Facebook heeft in sommige
gevallen al conversiegebeurtenissen toegevoegd. Controleer deze, als deze niet kloppen of relevant zijn kunnen deze verwijderd worden
door op het kruisje te drukken aan de rechterkant.
Nieuwe gebeurtenissen kunnen worden toegevoegd door op de groen knop ‘Gebeurtenis toevoegen’ te drukken.
Vervolgens kan de juiste Pixel of aangepaste conversie gekozen worden en daarna
●
●

de

Er wordt voor ‘Pixel’ gekozen als het gaat om standaard conversiegebeurtenissen (Purchase, Add to cart, Lead)
Een ‘Aangepaste conversie’ wordt gebruikt als er met aangepaste conversies wordt gewerkt zoals eerder uitgelegd.

gebeurtenis.

5. Facebook API

Facebook API
De Conversions API meet conversie gebeurtenissen via je server en deelt dit met de servers van Facebook. Hierbij ben je niet
afhankelijk van cookies en worden ook conversies gemeten bij adblockers of IOS14 updates. De Conversions API werkt samen met je
Facebook-pixel om de prestaties te meten en de je Facebook-advertentiecampagnes te verbeteren. Ook kan de Conversions API
worden gebruikt om je doelgroepen aan te vullen met de data die je mist door de IOS14 update. Een must have!
Je kunt de Conversions API gebruiken voor het volgende:

●

Klantacties op meerdere manieren meten.

●

De nauwkeurigheid verbeteren van gegevens die worden verstuurd voor targeting, meting en optimalisatie wanneer deze worden
gebruikt in aanvulling op de pixel.

●

Door jou gedeelde gegevens beheren.

Bron: Facebook

Facebook API
Als je Facebook API gebruikt en dit optimaal wilt doen zijn er ook een aantal zaken die ter voorbereidingen dienen te gebeuren.
●

Zorg dat je app het SKAdNetwork van Apple ondersteunt.

●

Je planning voor gebeurtenisconﬁguratie conﬁgureren in Gebeurtenismanager.

●

Verzend de versie van het besturingssysteem en iOS.

●

Stuur de markering Tracking van adverteerder ingeschakeld mee met appgebeurtenissen om de toestemming van gebruiker te
delen.

Bron: Facebook

Facebook API installeren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Voer business.facebook.com in bij de zoekbalk om naar de Business Manager te gaan
Ga naar ‘Gebeurtenisbeheer’ door deze linksboven bij het menu (de negen puntjes) aan te klikken
Selecteer de pixel die je wilt koppelen aan de Conversions API.
Klik op het tabblad ‘Implementaties’.
Klik op ‘Aan de slag’.
Klik op de informatiebronnen onder ‘Meer informatie’ als je aanvullende informatie wilt voordat je aan de slag gaat.
Selecteer of maak een Facebook-app als je dit nog niet hebt gedaan.
Selecteer of maak een systeemgebruiker als je dit nog niet hebt gedaan.
Klik op ‘Toegangstoken genereren’. Kopieer je toegangstoken en bewaar dit op een veilige plek voor later.
Klik op ‘Payload Helper starten’. Deze tool laat je zien hoe je je payload moet structureren wanneer deze naar Facebook wordt
verzonden vanaf je server.
Stel je gebeurtenissen in. In deze fase zijn er links beschikbaar voor meer informatie over het instellen van gebeurtenissen.
Klik op ‘Testgebeurtenissen starten’ om te testen of je gebeurtenissen correct worden ontvangen.
Klik op ‘Overzicht Gebeurtenisbeheer’ om je browser- en servergebeurtenissen in Gebeurtenisbeheer te bekijken.
Klik op ‘Voltooien’ als je klaar bent met het instellen van de Conversions API en hebt bevestigd dat deze correct werkt.

Bron: Facebook
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