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Identifikace Účel použití Doba uložení 
Kdo má 
přístup k 
informacím 

apiDomain_<apiKey> 

Volání API sdílené domény pro všechny 

weby ve skupině by měla být odeslána. 

V případě odmítnutí nebude jednotné 

přihlášení fungovat. 

12 měsíců SAP 

gig_bootstrap_<apiKey> 

Interní soubor cookie pro sadu Web SDK 

V případě odmítnutí může být uživatel 

občas odhlášen. 

12 měsíců SAP 

gig_canary 

Označuje, zda klient používá kanárskou 

verzi WebSDK. 

V případě odmítnutí se verze WebSDK 

canary nenačte. Místo toho se načte 

běžná verze. 

1 rok (aktivní pouze 

cca 3 dny) 
SAP 

gig_canary_ver 

Název verze kanárské verze WebSDK. 

V případě odmítnutí se verze WebSDK 

canary nenačte. Místo toho se načte 

běžná verze. 

1 rok (aktivní pouze 

cca 3 dny) 
SAP 

_gig_lt / glt_<APIKey> 

Přihlašovací token pro ověření. 

Pokud bude odmítnuto, přihlášení se 

nezdaří. 

1 den SAP 

gig_loginToken_<APIKey> 

Přihlašovací token SAP CDC skupiny 

Single Sign On (SSO). 

V případě odmítnutí jednotné přihlášení 

selže. 

12 měsíců SAP 

gig_loginToken_<APIKey>

_exp 
Vypršení platnosti jednotného přihlášení. 12 měsíců SAP 

gig_loginToken_<API_KEY

>_revoked_tokens 

Zrušené přihlašovací tokeny ve skupině 

SSO. Ve scénářích jednotného 

přihlášení označuje webové sadě SDK, 

že aktuální token byl odvolán, aby se 

uživatel odhlásil. 

Vyžadováno pro fungování služeb SAP 

CDC. 

12 měsíců SAP 

gig_loginToken_<APIKey>

_visited 

Používá se ke sledování navštívených 

stránek v rámci stejné skupiny SSO. 

V případě odmítnutí odhlášení se 

nepodaří odhlásit weby v rámci stejné 

skupiny SSO. 

12 měsíců SAP 
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gig3pctest (při použití 

bypassCookiePolicy v 

globalConf) 

Dočasný soubor cookie používaný ke 

kontrole, zda jsou blokovány soubory 

cookie třetích stran. 

1 sekunda SAP 

gmid 

Soubor cookie uživatele. 

V případě odmítnutí se uživatel nemůže 

přihlásit do systému. 

12 měsíců SAP 

hasGmid 

Interní soubor cookie pro sadu Web SDK 

V případě odmítnutí může být uživatel 

občas odhlášen. 

13 měsíců SAP 

ucid 

Jedinečný identifikátor počítače 

používaný pro generování sestav a 

používaný Web SDK k získání uložené 

odpovědi. 

V případě odmítnutí nemusí SAP CDC v 

určitých případech fungovat. 

13 měsíců SAP 

 


