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Các bước cần chuẩn bị
Đại lý cần đáp các yêu cầu sau để tích hợp easyWeb lên website:
-

PCC: là mã định danh của đại lý được Galileo Vietnam cấp. Mã này là duy nhất đối với mỗi đại lý.
Trang web chứa module Tìm kiếm chuyến bay (đã được đăng ký với Galileo).
Trang web chứa module Hiển thị kết quả chuyến bay & Đặt giữ chỗ (đã được đăng ký với Galileo).

Nhúng easyWeb vào website phiên bản Desktop
Nhúng easyWeb phiên bản Desktop theo 02 bước đơn giản sau:

Bước 1: Nhúng form Tìm kiếm
-

-

Ví dụ: http://domain.com/home.html
Yêu cầu kích thước thẻ chứa iframe:
 Chiều rộng tối thiểu width = 520px
 Chiều cao tối thiểu height = 440px
 Thuộc tính CSS position = absolute
Mã nhúng:
<iframe id="ifrSearchForm" src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Default.aspx?PCC=XXX"
style="border:0px;width:510px;height:440px;" scrolling="no"></iframe>

-

Chú thích:
 XXX là PCC của đại lý được cấp, đại lý cần thay thế PCC của mình vào vị trí này (Phần được bôi
vàng trong đoạn mã trên).

Bước 2: Nhúng trang kết quả tìm kiếm chuyến bay
-

-

Ví dụ: http://domain.com/flights.html
Yêu cầu kích thước thẻ chứa iframe:
 Chiều rộng tối thiểu width = 1024px
 Chiều cao tối thiểu height = 600px
Mã nhúng:
<script src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Scripts/jquery-ui-1.10.3.custom/js/jquery-1.9.1.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Scripts/jquery-ui-1.10.3.custom/js/jquery-ui1.10.3.custom.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function () {$('body
iframe').load(function(){window.scrollTo(0, 0);});});</script>
<iframe name="flightframe" scrolling="no" id="flightframe"
src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Flights.aspx?PCC=XXX" frameborder="0"
style="width:1000px;height:600px"></iframe>
<script src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Scripts/IframeResizer/iframeResizer.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="http://easyweb-desktop.galileo.vn/Scripts/IframeResizer/resizer.js"
type="text/javascript"></script>

-

Chú thích:
 XXX là PCC của đại lý được cấp, đại lý cần thay thế PCC của mình vào vị trí này (Phần được bôi
vàng trong đoạn mã trên).

Nhúng easyWeb vào website phiên bản Mobile
Với phiên bản mobile, đại lý cần thực hiện nhúng easyWeb vào phiên bản website mobile. Có 2 dạng phiên bản
mobile của một website:
-

Adaptive: Website có một phiên bản mobile chạy riêng, ví dụ: m.domain.com. Với dạng này, đại lý chỉ
cần nhúng duy nhất easyWeb Mobile lên website của mình.
Responsive: Website được thiết kế để tự động co giãn phù hợp với từng trình duyệt mobile. Với dạng
này, đại lý cần nhúng cả easyWeb Desktop và easyWeb Mobile lên website của mình, sau đó xử lý
responsive để trình duyệt tự động lựa chọn easyWeb Mobile hay easyWeb Desktop.

Bước 1: Nhúng form Tìm kiếm
-

-

Ví dụ: http://m.domain.com/home.html
Yêu cầu kích thước thẻ chứa iframe:
 Chiều rộng = 100%
 Chiều cao tối thiểu height = 540px
 Thuộc tính CSS position = absolute
Mã nhúng:
<iframe id="ifrSearchForm" src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Default.aspx?PCC=XXX"
style="border:0px;width:100%;height:540px;" scrolling="no"></iframe>

-

Chú thích:
 XXX là PCC của đại lý được cấp, đại lý cần thay thế PCC của mình vào vị trí này (Phần được bôi
vàng trong đoạn mã trên)

Bước 2: Nhúng trang kết quả tìm kiếm chuyến bay
-

-

Ví dụ: http://m.domain.com/flights.html
Yêu cầu kích thước thẻ chứa iframe:
 Chiều rộng = 100%
 Chiều cao tối thiểu height = 600px
Mã nhúng:
<script src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Scripts/jquery-ui-1.10.3.custom/js/jquery-1.9.1.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Scripts/jquery-ui-1.10.3.custom/js/jquery-ui1.10.3.custom.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function () {$('body
iframe').load(function(){window.scrollTo(0, 0);});});</script>
<iframe name="flightframe" scrolling="no" id="flightframe"
src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Flights.aspx?PCC=XXX" frameborder="0"
style="width:100%;height:600px"></iframe>
<script src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Scripts/IframeResizer/iframeResizer.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="http://easyweb-mobile.galileo.vn/Scripts/IframeResizer/resizer.js"
type="text/javascript"></script>

-

Chú thích:
 XXX là PCC của đại lý được cấp, đại lý cần thay thế PCC của mình vào vị trí này (Phần được bôi
vàng trong đoạn mã trên).
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