EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Tätä Evästekäytäntöä sovelletaan tämän Käytännön lopussa lueteltuihin verkkosivustoihin, joiden
toiminnasta vastaa tai sitä valvoo AGCO Corporation ("AGCO").
Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita voi tallentua tietokoneellesi tai muulle laitteelle, kun vierailet
jollain verkkosivulla. Niitä käytetään yleisesti ottaen verkkosivujen toiminnan varmistamiseen,
verkkosivustolla liikkumisesi seuraamiseen, kirjautumistietojesi muistamiseen jne.
Evästeitä on erilaisia ja ne voidaan erottaa toisistaan alkuperänsä, tarkoituksensa ja elinkaarensa
perusteella. Seuraavassa esitellään evästeiden tärkeitä ominaisuuksia:


Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka tallentuvat sillä hetkellä avoinna
olevalta verkkosivustolta, kun taas kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin muulta
kuin sillä hetkellä vierailemaltasi sivustolta. Huomaa, että emme valvo kolmansien osapuolten
tietojen keruuta tai käyttöä. Voimme käyttää kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin,
kuten sosiaaliseen kuunteluun (ts. voimme saada tietoa käyttämistäsi kolmannen osapuolen
sosiaalisen median palveluista, jos tieto on brändimme kannalta olennaista). Voit valvoa
kyseisten evästeiden käyttöä jäljempänä määriteltyyn tapaan:



Välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston teknisen toiminnan kannalta
(ts. ne mahdollistavat verkkosivustolla liikkumisen ja sen ominaisuuksien käytön).



Suorituskykyevästeet keräävät tietoa verkkosivuston suorituskyvystä,
kävijämääristä, verkkosivustolla käytetystä ajasta ja virheilmoituksista.



Toiminnalliset evästeet parantavat verkkosivuston käytettävyyttä muistamalla käyttäjän
valinnat (esim. kielen, alueen, kirjautumistiedot jne.).



Kohdennusevästeet mahdollistavat sen, että verkkosivusto voi lähettää sinulle kohdennettua
mainontaa.



Istuntokohtaiset evästeet ovat väliaikaisia evästeitä, jotka poistetaan, kun suljet selaimesi,
kun taas pysyvät evästeet jäävät laitteellesi, kunnes poistat ne manuaalisesti tai kunnes
selaimesi poistaa ne pysyvän evästeen tiedostossa määritetyn keston perusteella.

kuten

sen

Lisätietoja evästeistä on kattavasti osoitteessa www.allaboutcookies.org. Huomaa, että AGCOlla ei
ole mitään sidoksia eikä se ole millään tavalla vastuussa tästä kolmannen osapuolen
verkkosivustosta.
Miksi käytämme evästeitä?
Voimme käyttää evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:
 parantamaan verkkosivustomme käyttöä ja toiminnallisuutta;
 räätälöimään verkkosivustoamme ja tuotteitamme tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan;
 käsittelemään ostotilauksiasi; ja
 analysoimaan, kuinka verkkosivustoamme käytetään ja laatimaan nimettömiä ja yhdistettyjä
tilastoja.
Emme käytä kerättyjä tietoja käyttäjäprofiilien luomiseen.
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Millaisia evästeitä käytämme?
AGCOn verkkosivustoilla käytettyjen evästeiden yhteenveto esitetään tämän Käytännön Liitteessä 1
olevissa taulukoissa.
Huomaa, että henkilötietojesi käyttö evästeiden yhteydessä ja muissa tarkoituksissa on määritelty
Tietosuojakäytännössämme osoitteessa http://www.agcocorp.com/privacy.html.
Lisäksi voimme käyttää verkkojäljitteitä (tai pikselikuvia, "clear GIF") tai vastaavia teknologioita
evästeiden lisänä tai niiden rinnalla. Verkkojäljite on tyypillisesti tyhjä graafinen kuva (yleensä 1 x 1
pikselin kokoinen), joka sijoitetaan sivustolle tai sähköpostiin. Se auttaa meitä saamaan tietoa
sivustollamme vierailevien verkkokäyttäytymisestä. Lisätietoja verkkojäljitteistä on osoitteessa
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Huomaa, että AGCOlla ei ole mitään sidoksia eikä se
ole millään tavalla vastuussa tästä kolmannen osapuolen verkkosivustosta.
Monilla AGCOn verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -verkkoseurantapalvelua, jonka tarjoaja
on Google, Inc. ("Google"). Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja
tekstitiedostoja, joiden tarkoituksena on auttaa analysoimaan, kuinka sivustoa käytetään. Evästeen
verkkosivuston käytöstäsi luomat tiedot (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään Googlelle, joka
tallentaa tiedot Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.
Google käyttää kyseisiä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja
verkkosivustolla havaitusta aktiivisuudesta verkkosivuoperaattoreille ja tarjotakseen muita
verkkosivuston aktiivisuuteen ja verkon käyttöön liittyviä palveluita. Google voi myös siirtää näitä
tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin edellyttää, tai jos kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät
tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi mihinkään muihin sen hallussa oleviin tietoihin.
Voit kieltää evästeiden käytön tekemällä selaimessasi tarpeelliset asetukset. Huomaa kuitenkin, että
evästeiden käytön kieltäminen voi tarkoittaa, että et pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston
toiminnallisuuksia. Käyttämällä mitä tahansa AGCOn verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee
sinua koskevia tietoja yllä kuvattuun tapaan ja tarkoituksiin.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.google.com/analytics/.
Kuinka evästeitä ja verkkojäljitteitä voi valvoa?
Useimmat verkkoselaimet on asetettu hyväksymään evästeet automaattisesti. Riippuen siitä, mitä
selainta käytät, voit asettaa selaimen varoittamaan ennen evästeiden hyväksymistä tai määrittää sen
kieltämään evästeet. Lue selaimesi Ohje-kohdasta (tai vastaavasta) lisää näistä asetuksista.
Evästeiden käytön kieltäminen voi vaikuttaa verkkosivustolta saamaasi käyttäjäkokemukseen.
Jos käytät verkkosivustojamme eri laitteilta, varmista, että jokaisen laitteen jokainen selain on
määritetty evästeiden suhteen haluamallasi tavalla.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Huomaa, että AGCOlla ei ole mitään sidoksia eikä se ole millään tavalla vastuussa tästä kolmannen
osapuolen verkkosivustosta.
Lisäksi voit estää tietyt evästeet vierailemalla seuraavilla sivustoilla ja valitsemalla, minkä yhtiön
evästeet
haluat
estää:
http://www.aboutads.info/choices/#completed
ja
http://www.youronlinechoices.com/. Huomaa, että AGCOlla ei ole mitään sidoksia eikä se ole millään
tavalla vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista.
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Verkkosivustot, joita tämä Käytäntö koskee
Tämä Käytäntö koskee verkkosivustoja, joiden toiminnasta vastaa tai sitä valvoo AGCO ja jotka on
lueteltu tämän Käytännön Liitteessä 2.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2018
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Liite 1
Yleiskatsaus AGCOn verkkosivustoilla käytetyistä evästeistä

Ehdottoman välttämättömät evästeet

Nimi

Tarkoitus ja tallennettavat tiedot

Evästeen
umpeutuminen

__cfduid

Tämä on Cloudflare-palveluiden eväste. Kyseessä on tietosuojaan
liittyvä eväste, jota käytetään tunnistamaan jaetun IP-osoitteen
takana olevia yksittäisiä työasemia ja soveltamaan tietosuojaasetuksia työasemakohtaisesti. Sitä ei voida poistaa käytöstä, eikä se
sisällä mitään henkilötietoja.
Tämä on hyökkäyksiä estävä eväste, joka tallentuu ASP.NET MVC teknologioita käyttävistä verkkosovelluksista. Sen tarkoituksena on
estää valtuuttamattoman sisällön julkaiseminen verkkosivustolla (ns.
Cross-Site Request Forgery -hyökkäys, CSRF). Eväste ei sisällä tietoa
käyttäjästä ja se poistetaan, kun selain suljetaan.
Tämän evästeen nimi liittyy Wordpressin monikielisyyden lisäosaan
(WPML-lisäosa). Siihen tallentuu verkkosivuston kieliasetus. Jos
eväste asetetaan vastauksena käyttäjän toimeen tai pyyntöön, ja jos
sen elinkaari on lyhyt, sitä voidaan pitää ehdottoman
välttämättömänä.
Tätä evästettä käyttävät Microsoftin .NET-teknologia-alustaa
hyödyntävät sivustot. Sen ansiosta sivusto voi ylläpitää nimetöntä
käyttäjätunnusta, jonka avulla voidaan seurata yksittäisiä käyttäjiä
käyttäjäistunnon aikana ilman, että he ovat kirjautuneet sisään tai
tunnistautuneet jollain muulla tapaa.
Evästeperustainen käyttäjäistunnon affiniteetti – Evästeperustainen
käyttäjäistunnon affiniteetti on kätevä ominaisuus, jos käyttäjäistunto
halutaan pitää samalla palvelimella (back-end). Käyttämällä
yhdyskäytävällä hallinnoituja evästeitä Application Gateway pystyy
ohjaamaan käyttäjäistunnon perättäistä liikennettä samalle back-endpalvelimelle käsittelyä varten. Ominaisuus on tärkeä tilanteissa, joissa
käyttäjäistunnon tila tallentuu paikallisesti istunnon back-endpalvelimelle.
Alustan yleinen käyttäjäistuntoon liittyvä eväste, jota käyttävät
Microsoftin .NET-pohjaisia teknologioita hyödyntävät sivustot.
Palvelin käyttää tätä yleensä nimettömän käyttäjäistunnon
ylläpitämiseen.
Tämän evästeen nimi liitetään yleisesti alustan yleiseen
käyttäjäistuntoon liittyvään evästeeseen, jota käyttävät Microsoftin
ASP-pohjaisia teknologioita hyödyntävät sivustot. Evästeen
rakenteessa on yhteinen juuri ASPSESSIONID, jota seuraa sarja
yksilöityjä kirjaimia. Palvelin käyttää tätä yleensä nimettömän
käyttäjäistunnon ylläpitämiseen.
Tämän evästeen nimi liitetään yleisesti alustan yleiseen
käyttäjäistuntoon liittyvään evästeeseen, jota käyttävät Microsoftin
ASP-pohjaisia teknologioita hyödyntävät sivustot. Evästeen
rakenteessa on yhteinen juuri ASPSESSIONID, jota seuraa sarja
yksilöityjä kirjaimia. Palvelin käyttää tätä yleensä nimettömän
käyttäjäistunnon ylläpitämiseen.
Yhteys asiakkaan ostoskoriin. (Magento-standardi / ehdottoman
välttämätön)
Valittuun myymälänäkymään liitetty valuutta. (Magento-standardi /
ehdottoman välttämätön)

28.03.2019

__RequestVerificationToken

_icl_current_language

.ASPXANONYMOUS

ApplicationGatewayAffinity

ASP.NET_SessionId

ASPSESSIONIDQQARBTCD

ASPSESSIONIDSADRDCRS

CART
ccy

09/04/2018 01:11
[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx]

4

Istunto

30 päivää

30 päivää

Istunto

Istunto

Istunto

Istunto

Istunto
1 päivä

COMPARE
CookieConfirm
dnn_IsMobile
DotNetNukeAnonymous

DotNetNukeSession

frontend

guest
JSESSIONID

la_chatanexpert

laravel_session

pardot
PHPSESSID

store
um_IsMobile
USERNAME_CHANGED

videoCDN
visitor_id71092

visitor_id71092-hash

X-Mapping-xxxxxxxx
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Tuotteet asiakkaan Vertaile tuotteita -luettelossa. (Magentostandardi / ehdottoman välttämätön)
Ehdottoman välttämätön – käytetään sen tunnistamiseen, onko
käyttäjä vahvistanut evästeen vastuuvapauslausekkeen.
Ehdottoman välttämätön – käytetään sen tunnistamiseen, onko
kyseessä mobiililaite.
Ehdottoman välttämätön – sisällönhallintajärjestelmä DNN (jota on
käytetty fendt.tv:n teknisenä alustana) käyttää tätä nimettömän
käyttäjän (joka ei ole kirjautunut sisään) tekniseen tunnistamiseen.
Ehdottoman välttämätön – sisällönhallintajärjestelmä DNN (jota on
käytetty fendt.tv:n teknisenä alustana) käyttää tätä verkkopalvelimen
istunnon tekniseen tunnistamiseen.
Eväste, joka liitetään yleisesti Magento eCommerce -alustaan.
Tarkoitus tällä hetkellä tuntematon, mutta tallentaa todennäköisesti
istunnon tunnuksen. Näyttää olevan välttämätön sivuston
toiminnallisuuden kannalta.
Tätä evästettä käytetään JotForm-verkkosivuston vierailijoille.

1 päivä

Alustan yleinen käyttäjäistuntoon liittyvä eväste, jota käyttävät JSPtekniikkaa hyödyntävät sivustot. Palvelin käyttää tätä yleensä
nimettömän käyttäjäistunnon ylläpitämiseen.
LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-seurantakoodi sijoitetaan
sivustoillemme mahdollistamaan chat-keskusteluruudun (Chat with
an Expert) näyttämisen sivuston kävijöille.
CDN luodaan Laravel-kehyksen yläpuolelle, joka luo evästeen, joka
estää DoS-palvelun (denial of service) hyökkäysten palveluun.

Istunto

Pardot – yksilöity käyttäjätunnus. Pardotin arvo määritetään, kun
ollaan kirjautuneena sisään Pardot-käyttäjänä.
PHP-kieleen perustuvien sovellusten luoma eväste. Tämä on
yleiskäyttöinen tunniste, jota käytetään ylläpitämään
käyttäjäistunnon muuttujia. Kyseessä on normaalisti satunnaisesti
luotu numero ja sen käyttö voi olla sivustokohtaista, mutta hyvä
esimerkki tästä on käyttäjän pitäminen sisäänkirjautuneena
siirryttäessä sivujen välillä.
Ostajan valitsema myymälänäkymä tai kieli. (Magento-standardi /
ehdottoman välttämätön)
Tätä evästettä käytetään tunnistamaan mobiililaite.

Istunto

Tätä evästettä käyttää sisäänkirjautunut käyttäjä. Jos
sisäänkirjautunut käyttäjä vaihtaa sähköpostiosoitteensa JA
järjestelmä käyttää sähköpostiosoitetta yksilöitynä nimenä, osoite
tallennetaan ja uloskirjautuminen pakotetaan.
Tätä evästettä käytetään tunnistamaan videon käyttö istunnossa.

Istunto

Pardot – yksilöity käyttäjätunnus. Seuraa käyttäjän aktiivisuutta
sivustoillamme, joille on asennettuna Pardot-seurantakoodi.
Pardotiin liittyy verkkotunnus go.agcocorp.com.
Pardot – yksilöity käyttäjätunnus. Seuraa käyttäjän aktiivisuutta
sivustoillamme, joille on asennettuna Pardot-seurantakoodi.
Pardotiin liittyy verkkotunnus go.agcocorp.com.
X-Mapping-eväste liittyy Riverbedin Stingray Traffic Manager alustaan, joka on paljon käytetyille verkkopalveluille ja sivustoille
tarkoitettu sivuston kuormitusta tasapainottava sovellus. Käytetään
reitittämään dataa ja sivupyyntöjä oikealle palvelimelle, jos sivustolla
on useita isäntäpalvelimia. Sisältää yleisen X-Mapping-juuren, jota
seuraa 8-kirjaiminen koodi. Lisätiedot:
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515.

10 vuotta

5

1 päivä
Istunto
1 päivä

1 päivä

1 päivä

1 päivä

Istunto

01.02.2018

Istunto

1 päivä
Istunto

1 päivä

10 vuotta

1 päivä

XSRF-TOKEN

Tämä eväste on ns. "Cross-Site Request Forgery (CSRF)" -hyökkäyksiä
estävä eväste, jolla estetään URL-osoitteiden jäljentäminen ja
varmistetaan, että sisältö on peräisin asianmukaiselta palvelimelta
eikä valheelliselta sivustolta, jonka joku on kopioinut. Eväste suojaa
sivustoa.
Sisällönhallintajärjestelmän sovelluskehyksen käyttämiä
käyttäjäistuntoon liittyviä evästeitä.

1 päivä

Cross-Site Request Forgery -hyökkäyksiä estävä eväste.

Istunto

Nimi

Tarkoitus ja tallennettavat tiedot

Evästeen
umpeutum
inen

_ga

Tämän evästeen nimi liittyy Google Universal Analytics -työkaluun,
joka on merkittävä päivitys Googlen yleisimmin käytettyihin
analytiikkatyökaluihin. Tätä evästettä käytetään yksittäisten käyttäjien
erottamiseen antamalla heille satunnaisesti luotu numero
työasematunnisteeksi. Se sisältyy jokaiseen sivustolla tehtyyn
sivupyyntöön ja sitä käytetään sivuston seurantaraporteissa
laskemaan käyttäjä-, istunto- ja kampanjatietoja.
Tämän evästeen nimi liittyy Google Universal Analytics -työkaluun.
Dokumentaation mukaan sitä käytetään rajaamaan pyyntömääriä, ts.
rajaamaan tietojen keruuta paljon käytetyillä sivustoilla.

2 vuotta

incap_ses_417_299548, ajax,PP3SID, ppl_win_status,
visid_incap_299548
csrf_csrf_token

Istunto

Suorituskykyevästeet

_gat

_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_gtag_UA_19991498_11,
_gat_*
_gid

ep202

JSESSIONID

mboxPC

mboxSession

isc_cState
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Tämä on Google Analyticsin kaavamainen eväste, jossa nimen
kaavaelementti sisältää siihen liittyvän tilin tai verkkosivuston
yksilöidyn tunnusnumeron. Kyseessä näyttää olevan _gat-evästeen
versio, jota käytetään rajaamaan Googlen tallentaman datan määrää
paljon käytetyillä verkkosivustoilla.
Tämän evästeen nimi liittyy Google Universal Analytics -työkaluun. Se
näyttää tallentavan ja päivittävän yksilöidyn arvon jokaisesta
vieraillusta sivusta.
Tämän evästeen nimi liittyy SurveyMonkey-kyselytutkimustyökaluun
ja sen määrittää kuormantasaus, käyttäjäseuranta. Lähteiden
paikantaminen (mistä vastaaja on saapunut), väärinkäytön seuranta,
persistent_id, optimoinnin seuranta (tarjoaa yhteen koottua dataa,
joka auttaa optimoimaan palvelun käytön), kyselyyn
kokonaisuudessaan vastanneiden määrän seuranta. Käytetään
käyttäjän yksilöityyn tunnistamiseen testattaessa kyselyyn
osallistumiseen liittyviä kokemuksia (kysely esimerkiksi esitetään eri
tavoilla tavoitteena selvittää, mikä niistä on tehokkain).
Tämän evästeen määrittää New Relic, jota käytämme palvelimen
suorituskyvyn seurantaan.
Adobe SiteCatalyst -analytiikkaohjelmiston määrittämä eväste, joka
käytetään sivun sisällön toimivuuden mittaamiseen A/Bhajautustestausta hyödyntäen.
Adobe SiteCatalyst -analytiikkaohjelmiston määrittämä eväste, joka
käytetään sivun sisällön toimivuuden mittaamiseen A/Bhajautustestausta hyödyntäen.
Tämä eväste on SmartGWT (SmartClient) -sovelluskehyksen
hallinnoima muuttuja. Evästemuuttujaa käytetään SmartGWT:n HTTPkompression tuessa.

6

10 minuuttia

10 minuuttia
1 päivä

1 vuosi

Istunto

2 vuotta

1 päivä

Istunto

GLog

s_vi

Tämä eväste on SmartGWT (SmartClient) -sovelluskehyksen
hallinnoima muuttuja. Sitä käyttää työaseman
sisäänkirjautumisjärjestelmä.
"s_sq:n" lisäksi myös tätä evästettä käytetään seuraamaan
nimettömän käyttäjän liikkeitä sivustolla osana Enhanced Reporting tilastotyökaluamme, joka sisältyy IR Hosting -paketteihin. Tämän
ansiosta AGCO voi esimerkiksi määrittää, kuinka monta käyttäjää
vieraili vuosikokousta käsittelevällä sivulla tai luki tietyn
lehdistötiedotteen. Siitä ei käy ilmi käyttäjän henkilöllisyys,
sähköpostiosoite tms. Luokittelu: suorituskyky.

27.04.2038

19.04.2020

Toiminnalliset evästeet

Nimi

Tarkoitus ja tallennettavat tiedot

Evästeen
umpeutum
inen

__arpvid

Tätä evästettä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).

Istunto

__atuvc

Tämä eväste liittyy sosiaalisen jakamisen pienoisohjelmaan AddThis,
joka sisältyy yleisesti verkkosivustoihin ja mahdollistaa sisällön
jakamisen erilaisten verkottumiseen ja jakamiseen keskittyneiden
alustojen kanssa. Siihen tallentuu jaettujen sivujen päivitetty määrä.

1 päivä

__atuvs

Tämä eväste liittyy sosiaalisen jakamisen pienoisohjelmaan AddThis,
joka sisältyy yleisesti verkkosivustoihin ja mahdollistaa sisällön
jakamisen erilaisten verkottumiseen ja jakamiseen keskittyneiden
alustojen kanssa. Tämän uskotaan olevan uusi AddThis-eväste, jota ei
ole vielä dokumentoitu, mutta sen luokittelu perustuu oletukseen,
että sen tarkoitus on samankaltainen kuin muiden palvelun
määrittämien evästeiden kohdalla.
Näitä evästeitä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).

1 päivä

__aysid, __ayspstp

Näitä evästeitä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).

1 päivä

__cfduid

Tämä on Cloudflare-palveluiden eväste. Kyseessä on tietoturvaan
liittyvä eväste, jota ei voi estää, eikä se sisällä mitään henkilötietoja.
IP-sijainti käyttää sitä GeoTargeting-tarkoituksiin.
Tätä evästettä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).
Cross-site request forgery -hyökkäys

1 vuosi

LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-seurantakoodi sijoitetaan
sivustoillemme mahdollistamaan chat-keskusteluruudun (Chat with an
Expert) näyttämisen sivuston kävijöille.
Tätä evästettä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).

1 vuosi

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV,
SSRT, SSSC

Näitä evästeitä käytetään WUFOO-lomakkeissa käyttäjätilojen
tallentamiseksi sivulta toiselle siirryttäessä ja lomaketta täytettäessä.

1 päivä

isg

Tätä evästettä käyttää Youku, kiinalainen videoiden hostingpalvelualusta (vastaa Youtubea).

3 kuukautta

la_chatanexpert

LeadAnywhere-seurantakoodi sijoitetaan sivustoillemme
mahdollistamaan chat-keskusteluruudun (Chat with an Expert)

Istunto

__ayft, __aypstp, __ayscnt

__ysuid
_csrf
c34la_uid

cna
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Istunto

Istunto
Istunto

1 vuosi

näyttämisen sivuston kävijöille.
language

Tätä evästettä käytetään tallentamaan kielivalinnat, jotta sisältöä
voidaan mahdollisesti tarjota tallennetulla kielellä. Tässä annettu ICCluokitus perustuu tähän käyttöön.

Istunto

linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv,
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc

Tämä eväste mahdollistaa käyttäjien kirjautumisen JS LinkedIn API:lla.

Istunto

theme

Tämä eväste liittyy käytetyn verkkolomakkeen teemaan. Tämä eväste
voidaan poistaa käytöstä.

1 päivä

userReferer

Tätä evästettä käytetään JotForm-käyttäjäviitteiden kirjaamiseen
lokiin. Esimerkiksi kuinka käyttäjät löytävät Jotformin? Hakukoneen
kautta jne... Tämä eväste voidaan poistaa käytöstä.
Pardot käyttää tätä evästettä, jolla se seuraa käyttäjän aktiivisuutta
sivustoillamme, joille on asennettuna Pardot-seurantakoodi.

1 päivä

visitor_id71092-hash

la_chatanexpert
timestamp

__distillery
time_zone
__cfduid

s_vi

GZIP
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LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-seurantakoodi sijoitetaan
sivustoillemme mahdollistamaan chat-keskusteluruudun (Chat with an
Expert) näyttämisen sivuston kävijöille.
FunCaptcha on hallinnoitu CAPTCHA-palvelu. Se pysäyttää
automatisoidun sivuston väärinkäytön ja varmistaa hauskoilla
visuaalisilla ja helposti ymmärrettävillä toiminnoilla, että valtaosa
ihmisistä selviää varmennuksesta.
Wistia Inc.:n videosoittimen eväste tallentaa kohdan, jossa video
pysäytettiin, ja mahdollistaa toiston jatkamisen.

10 vuotta

Istunto

Istunto
1 vuosi

Yleinen aikavyöhykkeeseen liittyvä eväste

Istunto

Tätä evästettä käytetään hakemaan sulautettuja tietoja ACGO Blogin
ja sosiaalisen median kanavien linkeistä.

20.04.2019

"s_sq:n" lisäksi myös tätä evästettä käytetään seuraamaan
nimettömän käyttäjän liikkeitä sivustolla osana Enhanced Reporting tilastotyökaluamme, joka sisältyy IR Hosting -paketteihin. Tämän
ansiosta AGCO voi esimerkiksi määrittää, kuinka monta käyttäjää
vieraili vuosikokousta käsittelevällä sivulla tai luki tietyn
lehdistötiedotteen. Siitä ei käy ilmi käyttäjän henkilöllisyys,
sähköpostiosoite tms. Luokittelu: suorituskyky.
AGCO IR:n kotisivulla on interaktiivinen varastotaulukko, ja tätä
evästettä käytetään taulukon yhteydessä määrittämään GZIP-tuen
asianmukainen taso.
Luokittelu: Toiminnallisuus (vaikkakin luokittelu voi olla toisaalla
erilainen)

8

19.04.2020

19.04.2023

Kohdennusevästeet

Nimi

Tarkoitus ja tallennettavat tiedot

Evästeen
umpeutuminen

__qca, __utma, __utmv, __utmz

LinkedIn-palvelun Google Analytics -evästeitä

1 vuosi

__utma

Tämä eväste seuraa, kuinka monta kertaa kävijä on käynyt
evästeeseen liittyvällä sivustolla, milloin hän kävi siellä
ensimmäistä kertaa ja milloin viimeksi. Google Analytics
käyttää tämän evästeen tietoja laskeakseen seikkoja, kuten
päivät ja käynnit ennen ostoa.
Tämä eväste seuraa, kuinka monta kertaa kävijä on käynyt
evästeeseen liittyvällä sivustolla, milloin hän kävi siellä
ensimmäistä kertaa ja milloin viimeksi. Google Analytics
käyttää tämän evästeen tietoja laskeakseen seikkoja, kuten
päivät ja käynnit ennen ostoa.
Google Analytics -eväste: __utmb tallentaa käyttäjän
sivustolle siirtymisen tarkan aikaleiman, kun taas __utmc
tallentaa käyttäjän sivustolta poistumisen tarkan aikaleiman.
__utmb umpeutuu käyttäjäistunnon päätyttyä. __utmc
odottaa 30 minuuttia ja umpeutuu sitten. __utmc ei voi tietää,
milloin käyttäjä sulkee selaimen tai poistuu verkkosivustolta,
joten se odottaa 30 minuuttia seuraavalle sivulle siirtymistä ja
umpeutuu, jos näin ei tapahdu.
Google Analytics -eväste – käytetään rajaamaan
pyyntömääriä.
Tämä eväste seuraa, mistä kävijä tuli sivustolle, mitä
hakukonetta hän käytti, mitä linkkiä hän napsautti, mitä
hakusanaa käytettiin ja mistä päin maailmaa sivustolle
siirryttiin. Tämän evästeen ansiosta Google Analytics tietää
kenen ja minkä lähteen/median/hakusanan ansiota
konversioprosentti (Goal Conversion) tai sähköisen
kaupankäynnin tapahtuma (eCommerce Transaction) on.
Tämä eväste seuraa, mistä kävijä tuli sivustolle, mitä
hakukonetta hän käytti, mitä linkkiä hän napsautti, mitä
hakusanaa käytettiin ja mistä päin maailmaa sivustolle
siirryttiin. Tämän evästeen ansiosta Google Analytics tietää
kenen ja minkä lähteen/median/hakusanan ansiota
konversioprosentti (Goal Conversion) tai sähköisen
kaupankäynnin tapahtuma (eCommerce Transaction) on.
Rekisteröi yksilöllisen tunnuksen, jonka avulla tunnistetaan
sivustolle palaavan käyttäjän laite. Tunnusta käytetään
kohdennettuun mainontaan.
Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET) -seurantaan
tarkoitettu eväste

18 kuukautta

__utma

__utmb, __utmc

__utmt
__utmz

__utmz

_kuid_

_uetsid
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2 vuotta

1 päivä

1 päivä
6 kuukautta

3 kuukautta

3 kuukautta

1 päivä

354_eng, 881_ins, 883_ins,
913_ins, la_decline, la_engid,
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd,
la_ittrk, la_page1, la_page10,
la_page11, la_page12, la_page13,
la_page14, la_page15, la_page16,
la_page17, la_page18, la_page19,
la_page2, la_page20, la_page21,
la_page22, la_page23, la_page24,
la_page25, la_page26, la_page27,
la_page28, la_page29, la_page3,
la_page30, la_page31, la_page32,
la_page33, la_page34, la_page35,
la_page36, la_page37, la_page38,
la_page39, la_page4, la_page40,
la_page41, la_page42, la_page43,
la_page44, la_page45, la_page46,
la_page47, la_page48, la_page49,
la_page5, la_page50, la_page51,
la_page6, la_page7, la_page8,
la_page9, la_pagecount, la_poll
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10,
la_time11, la_time12, la_time13,
la_time14, la_time15, la_time16,
la_time17, la_time18, la_time19,
la_time2, la_time20, la_time21,
la_time22, la_time23, la_time24,
la_time25, la_time26, la_time27,
la_time28, la_time29 la_time3,
la_time30, la_time31, la_time32,
la_time33, la_time34, la_time35,
la_time36, la_time37, la_time38,
la_time39, la_time4, la_time40,
la_time41, la_time42, la_time43,
la_time44, la_time45, la_time46,
la_time47, la_time48, la_time49,
la_time5, la_time50, la_time6,
la_time7, la_time8, la_time9,
la_trkd, la_ttrk, la_uid,
la_visitcount,
ab

LeadAnywhere-verkkoanalytiikan evästeitä

30 päivää

Luokittelematon markkinointiin käytettävä eväste

1 vuosi

APID

Markkinointiin käytettävä eväste

1 vuosi

APISID, NID, SSID, SAPISID

18 kuukautta

auth_token

Google määrittää erilaisia evästeitä kaikille sivuille, joilla on
Google Map. Emme pysty valvomaan Googlen määrittämiä
evästeitä, mutta ne näyttävät sisältävän erilaista tietoa, jolla
mitataan Google Mapsin käyttäjien määrää ja
verkkokäyttäytymistä.
Google määrittää erilaisia evästeitä kaikille sivuille, joilla on
Google Map. Emme pysty valvomaan Googlen määrittämiä
evästeitä, mutta ne näyttävät sisältävän erilaista tietoa, jolla
mitataan Google Mapsin käyttäjien määrää ja
verkkokäyttäytymistä. Erilaisia yksilöityjä tunnisteita, paitsi
PREF, joka tallentaa käyttäjän valinnat, kuten zoomaustason.
ASP.NET käyttää tätä evästettä tallentaakseen
käyttäjäistuntosi yksilöidyn tunnuksen.
Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

bcookie

LinkedIn-palvelun selaintunnuksen eväste

18 kuukautta

bkdc

Bluekai – Oracle: Nämä tallentavat käyttäjätietoja (ei

3 kuukautta

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID,
HSID, NID, PREF

ASP.NET_SessionId
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18 kuukautta

Istunto
5 vuotta

henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja) mainostarkoituksiin.
bku
bscookie
c, rpx, khaos, put_2307, rpb
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,
CMRUM3, CMSC, CMST

datr

demdex

dl2,bt2

dpm
ex
fr
guest_id
HSID

id
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Bluekai – Oracle: Nämä tallentavat käyttäjätietoja (ei
henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja) mainostarkoituksiin.
LinkedIn-palvelun suojatun selaintunnuksen eväste

6 kuukautta

Tämä eväste syntyy kaksoisnapsauttamalla Floodlighttunnisteita. Eväste sisältää satunnaisia merkkijonoja.
Kerää nimetöntä tietoa liittyen käyttäjän verkkosivustolla
käynteihin. Kerättäviä tietoja ovat esim. käyntien lukumäärä,
keskimääräinen verkkosivustolla vietetty aika ja ladatut sivut.
Tarkoituksena on näyttää kohdennettua mainontaa.
Tämä eväste tunnistaa selaimen, joka luo yhteyden
Facebookiin. Se ei ole suoranaisesti sidoksissa yksittäiseen
Facebook-käyttäjään. Facebookin raportoinnin mukaan sitä
käytetään apuna tietoturvassa ja epäilyttävien
sisäänkirjautumisten havaitsemisessa etenkin tunnistettaessa
botteja, jotka yrittävät päästä palveluun. Facebook kertoo
myös, että kuhunkin datr-evästeeseen liitetty
verkkokäyttäytymisprofiili poistetaan kymmenen päivän
kuluttua. Eväste luetaan myös Tykkää-painikkeen ja
Facebookin muiden useille eri verkkosivuille asetettujen
painikkeiden ja tunnisteiden kautta.
Adobe Audience Manager määrittää tämän evästeen
antamaan sivuston kävijälle yksilöidyn tunnisteen. demdexeväste auttaa Audience Manageria suorittamaan
perustoimintojaan, kuten kävijöiden tunnistusta, tunnusten
synkronointia, segmentointia, mallinnusta, raportointia jne.
demdex-evästeen TTL-aika (time-to-live, aika ennen
umpeutumista) on 180 päivää. TTL palautetaan 180 päivään
aina, kun käyttäjä on yhteydessä kumppanin verkkosivustoon.
Eväste umpeutuu, jos käyttäjä ei palaa sivustolle TTL-ajan
puitteissa. Käytön kieltäminen: Audience Manager nollaa
evästeen Do Not Target -merkkijonolla, jos käyttäjä kieltää
tietojen keruun. Tässä tapauksessa evästeen TTL-aika on
10 vuotta.
AddThis on teknologiayritys, jonka ansiosta verkkosivustot ja
niiden käyttäjät voivat jakaa sisältöjä helposti keskenään
vaihtokuvakkeiden ja sosiaalisten kirjanmerkkien avulla.
AddThis-evästeet mahdollistavat sisällön jakamisen. AddThis
auttaa myös selvittämään, kuinka sisältöä jaetaan
verkkosivustolla.
Sosiaalisen jakamisen alusta AddThis käyttää evästeitä
kerätäkseen tietoa sivuston osista, joilla on vierailtu ja
suositellakseen sivuston muita osia.
Mainontaan/seurantaan käytettävä eväste, jota käyttää
Adobe Audience Manager.
AddThis antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa sosiaalisessa
mediassa.
Sisältää selaimen ja käyttäjän yksilöidyn tunnusyhdistelmän,
jota käytetään kohdennettuun mainontaan.
Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

30 päivää

Google käyttää evästettä yhdessä SID:n kanssa Googlekäyttäjätilin ja viimeisimmän sisäänkirjautumisajan
todentamiseen.
Google DoubleClick käyttää evästettä rekisteröimään ja
raportoimaan verkkosivuston käyttäjän toimintaa sen jälkeen,
kun hän on nähnyt yhden mainostajan mainoksista tai
napsauttanut sitä. Tarkoituksena on mitata mainoksen
tehokkuutta ja näyttää käyttäjälle kohdennettua mainontaa.

18 kuukautta

11

18 kuukautta

Istunto

18 kuukautta

180 päivää – 10
vuotta

8 kuukautta

24.07.2018
1 päivä
2 kuukautta
5 vuotta

18 kuukautta

id

Yieldlab on julkaisijapuolen järjestelmä ja ratkaisu, joka on
tarkoitettu Euroopan julkaisualan yksityisille
markkinapaikoille. Yieldlab käyttää evästeitä asiakkaidensa
käyttäjille näytettävien mainosten optimointiin ja valvontaan
– liittyen esimerkiksi minkä tahansa käyttäjän näkemän
mainoksen näyttötiheyteen. Yksittäisissä tapauksissa Yieldlab
käyttää evästeistä saatuja tietoja myös tilastollisiin
tutkimuksiin.
Käytämme AddThis-palvelua, jotta asiakkaamme voivat jakaa
sivustomme sisältöä sähköpostitse tai sosiaalisen median,
kuten Facebookin ja Twitterin, kautta. Tämä eväste ei sisällä
mitään tietoja, joista henkilö voitaisiin tunnistaa. Jos haluat
kieltää näiden evästeiden käytön, mene osoitteeseen
www.addthis.com/privacy. Yksittäiset sosiaaliset verkostot
voivat myös asettaa omia evästeitään.
Tämä eväste syntyy kaksoisnapsauttamalla Floodlighttunnisteita. Eväste sisältää satunnaisia merkkijonoja.

1 vuosi

Auttaa meitä määrittämään käyttäjän selaimen kieliasetukset,
jotta voimme paremmin tarjota asianmukaista tietoa oikealla
kielellä.
Auttaa meitä määrittämään käyttäjän selaimen kieliasetukset,
jotta voimme paremmin tarjota asianmukaista tietoa oikealla
kielellä.
Reititykseen käytettävä LinkedIn-palvelun eväste.

Istunto

1 vuosi

remember_checked

AddThis: Käytetään kävijöiden maantieteellisen sijainnin
tallentamiseen, jotta jakajan sijainti voidaan dokumentoida.
Käytetään sisäänkirjautumisprosessin hallinnointiin; muistaa
sivustolle palaavan käyttäjän, jos hän on valinnut pysyä
kirjautuneena sisään.
Microsoftin Bing-hakukoneen käyttämä mainontaan
tarkoitettu eväste.
Microsoftin mainonta käyttää näitä evästeitä tunnistaakseen
nimettömästi käyttäjäistuntoja, jotta voimme mitata
markkinointikampanjoidemme tehokkuutta.
AddThis on teknologiayritys, jonka ansiosta verkkosivustot ja
niiden käyttäjät voivat jakaa sisältöjä helposti keskenään
vaihtokuvakkeiden ja sosiaalisten kirjanmerkkien avulla.
AddThis-evästeet mahdollistavat sisällön jakamisen. AddThis
auttaa myös selvittämään, kuinka sisältöä jaetaan
verkkosivustolla.
AddThis antaa käyttäjille mahdollisuuden jakaa sosiaalisessa
mediassa.
Käytetään keräämään käyttäjäasetuksia tietyltä
verkkosivustolta.
Tämän on Googlen yleinen eväste, jota käytetään monissa
heidän palveluistaan. Tallentaa käyttäjän valinnat ja voidaan
käyttää kohdennettuun mainontaan Google-hakujen
yhteydessä.
Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

remember_checked_on

Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

5 vuotta

rtbData0

Tämä on adap.tv:n mainontaan käyttämä eväste.

2 vuotta

secure_session

Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

5 vuotta

sess

Tämä on AppNexusin mainontaan käyttämä eväste, jonka
avulla se seuraa käyttäjäistuntoja.
Rekisteröi yksilöllisen tunnuksen, jonka avulla tunnistetaan
käyttäjän laite sivustolle palaamisen varalta.

1 päivä

id, mdata, syncdata_TTD

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID,
PugT
lang

lang

lidc
loc
lu

MUID
MUIDB

mus, um

pdv
PERSIST
PREF

SEUNCY
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1 vuosi

30 päivää

Istunto

28.03.2018

18 kuukautta

1 vuosi
2 vuotta

1 vuosi

1 päivä
Istunto
18 kuukautta

5 vuotta

6 kuukautta

SID

Google käyttää tätä evästettä yhdessä HSID:n kanssa Googlekäyttäjätilin ja viimeisimmän sisäänkirjautumisajan
todentamiseen.
Analytiikka, monimuuttujatestaus ja sivuston optimointi.

18 kuukautta

30 päivää

TDCPM

Käytetään määrittämään, minkä tyyppisiä laitteita käyttäjät
käyttävät (älypuhelimet, tabletit, tietokoneet, TV:t jne.).
Käytetään määrittämään, minkä tyyppisiä laitteita käyttäjät
käyttävät (älypuhelimet, tabletit, tietokoneet, TV:t jne.).
Tämä on TheTradeDeskin mainontaan käyttämä eväste.

TDID

Tämä on TheTradeDeskin mainontaan käyttämä eväste.

1 vuosi

to_checksum

1 päivä

tuuid, c, tuuid_last_update

TruOptik on datan hallinta-alusta, joka auttaa tunnistamaan ja
segmentoimaan kohdeyleisöä.
TruOptik on datan hallinta-alusta, joka auttaa tunnistamaan ja
segmentoimaan kohdeyleisöä.
TruOptik on datan hallinta-alusta, joka auttaa tunnistamaan ja
segmentoimaan kohdeyleisöä.
TruOptik on datan hallinta-alusta, joka auttaa tunnistamaan ja
segmentoimaan kohdeyleisöä.
Adbrain käyttää evästeitä ja muuta käyttäjien laitteilta
kerättyä dataa mahdollistaakseen laitteiden välisen seurannan
ja tarjotakseen näin kohdennettua mainontaa.
Rekisteröi, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön.

twll

Käyttäjätietojen seurantaan ja tietoturvan todentamiseen.

5 vuotta

U

Eväste kerää ei-tunnistettavia tietoja, jotka lähetetään
tunnistamattomaan lähteeseen. Lähteen identiteetin salaa
Whois Privacy Protection Service Inc.
Luokittelematon markkinointiin käytettävä eväste

3 kuukautta

Käytämme kolmannen osapuolen ratkaisua blogikommenttien
käsittelyyn. Tämä ratkaisu tallentaa evästeitä helpottamaan
blogin uudelleenkäyttöä. Lisätietoja on tietosuojakäytännössä.
Tämä on AppNexusin mainontaan käyttämä eväste, jonka
avulla se seuraa käyttäjäistuntoja.
AddThis: Seuraa, kuinka usein käyttäjä on yhteydessä AddThispalveluun.
AddThis: Tätä käyttää sosiaalisen jakamisen alusta AddThis

2 vuotta

Pardotin käyttämä seurantaan tarkoitettu eväste. Pardotevästeisiin ei tallennu mitään henkilötietoja, ainoastaan
yksilöity tunniste.
Sisällytämme tälle verkkosivustolle videoita viralliselta
YouTube-kanavaltamme käyttämällä YouTuben yksityisyyttä
parantavaa tilaa. Tämä tila voi lähettää tietokoneellesi
evästeitä, kun napsautat YouTuben videosoitinta, mutta
YouTube ei tallenna henkilökohtaisia tunnistetietoja sisältäviä
evästeitä toistettaessa sivustolle sisällytettyjä videoita
yksityisyyttä parantavassa tilassa.
AddThis: Rekisteröi käyttäjän sosiaalisen median kautta
jakaman sisällön.

10 vuotta

stx_user_id
TapAd_DID
TapAd_TS

to_checksum
to_master
to_version
tuuid

u
UID, UIDR

uuid2
uvc
vc
visitor_id71092, visitor_id71092hash, lpv71092
pardot
VISITOR_INFO1_LIVE
SID HSID SSID APISID
SAPISID YSC GEUP PREF AID
NID OTZ LOGIN_INFO

xtc
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1 vuosi

2 kuukautta
1 vuosi

1 päivä
1 vuosi
1 vuosi
2 vuotta

1 vuosi

1 vuosi

1 päivä
1 vuosi
1 vuosi

18 kuukautta

1 vuosi

Liite 2
Verkkosivustot, joita tämä Käytäntö koskee
Tämä Käytäntö koskee seuraavia verkkosivustoja, joiden toiminnasta vastaa tai sitä valvoo AGCO:
africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
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ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
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smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr
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