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100%

 21 sikeres
 0 javaslat
 0 hiba

Karakterkészlet

 utf-8
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Javasolt karakterkész let utf-8. Javasolt kódolás HTML5.

Oldal fejléce
2 / 30

 • Weboldalkészítés Balatonfüredi központtal •
59 karakter. T ökéletes 10 és 70 karakter közt van.
Javasolt karaktersz ám 10 és 70 köz t. Ügyeljen arra, hogy minden aloldalnak egyedi fejléce
legyen.
Tipp: alkalmaz z a a főbb kulcssz avait a fejlécben.

Nyelv deklaráció

 hu nyelv érzékelve az oldalon.
Nyelv definiálása html elemben: Segítség
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Kedvenc ikon (favicon)

 http://www.netstilus.hu/favicon.ico
Platformspecifikus Favicon generátor: http://realfavicongenerator.net
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Meta description
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 Bemutatkozó, szerkeszthető, mobilbarát weboldalak készítése Veszprém
megyében balatonfüredi központtal
Hossz: 102 karakter - rendben.
Javasolt hossz : 70 - 160 karakter. Minden esetben az adott aloldal tartalmához igaz odó
sz övegez éssel.

MET A keywords
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 weboldalkészítés, weblapok készítése, bemutatkozó weboldalak készítése,
google barát weboldalak készítése
Hossz: 105 karakter - rendben.
A meta keywords elemet kevésbé vesz ik figyelembe a keresőmotorok. A sok spam kulcssz ó
miatt már nem sz erves rész e az oldal tartalmi kulcssz avainak. Új és meglévő oldalaknál is
körültekintően járjon el a kitöltésnél ne tűnjön spam tartalomnak.

Fejlécek (H1-H5)
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Kulcsszavak
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H1

S zerkeszthető, mobilbarát, bemutatkozó weboldalak készítése

H2

Weboldalkészítés Veszprém megyében Balatonfüredi központtal

419 kulcsszó összesen az oldalon
Az első 50 kulszszó:
, weboldal(5), illetve(4), Weboldalkészítés(4), Bootstrap(3), teljesen(3),
Balatonfüredi(3), készítése(3), weboldala.(3), nyelven(3), mondták(3),
Referencia(3), Balatonfüred(3), eltérő(2), Szolgáltatásomat(2),
megkeresését(2), bajlódnia(2), szolgáltatási(2), egymástól(2),
árképzésével(2), cégektől(2), különböző(2), külön(2), ajánlatokkal,(2),
kelljen(2), érthetetlen(2), alakítottam(2), webtárhelyért,(2), többen(2),
Weboldalunk(2), weboldalával(2), egyedi,(2), Amennyiben(2), mobilbarát,(2),

K@tilla(2), •(2), domainnévért,(2), fordulnia(2), esetén(2), magáért(2),
általam(2), szolgáltatóhoz(2), árakkal(2), konkrét(2), ötletek(2),
megtervezésétől(2), grafikai(2), T ovábbi(2), weboldal.(2), megjelenő,(2),
Kapcsolat(2)

Szöveg html arány

35.55 %
Az optimális arány 25 és 70% köz t van.
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robots.txt

 robots.txt lértehozva.
Tudjon meg többet! Információk a robots.txt fájlokról
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Google Analytics



Mikor néz ett rá utoljára a statisz tikájára? Itt a lehetőség, tovább a Google Analytics-re
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Oldaltérkép (sitemap.xml)

Oldala jelenleg is használja a Google Analytics szolgáltatását.

 sitemap.xml lértehozva.
Javaslat: hasz nálja oldala oldaltérképét sitemap.xml néven az oldal gyökérkönyvtárában

12 / 30

elhelyez ve.

Microdata (schema.org)

 Az oldal használ Micro adatokat a kereső optimalizáláshoz.
Tudjon meg többet a Micro adatokról itt: http://schema.org
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Flash tartalom

 Az oldal nem használ FLASH elemeket.
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Frame használat

 Az oldal nem használ FRAME elemeket.
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Képek ellenőrzése

 12 kép összesen az oldalon.
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Kép szöveg arány

 Minden 103. szóra jut egy kép.
Az optimális arány 20 sz ó / kép felett
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Hivatkozások

 Összesen 48 hivatkozás található az oldalon.
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Hivatkozás szöveg arány

Minden 26. szóra jut egy hivatkozás.
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Aláhúzás az URL-ben

 Oldala nem tartalmaz aláhúzással ellátott URL hivatkozást.
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E-mail biztonság

 Oldala nem tartalmaz nyilvános (kódolatlan) e-mail címet.
Ne hasz náljon weboldalán nyilvános e-mail címeket ne segítse a spammerek
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tevékenységét.

Facebook
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Követők: 0
Hányan beszélnek róla: 0
Hivatkoz z on Facebook oldalára saját weboldaláról. Ha még nincs Facebook oldala itt
létrehoz hat egyet.

Facebook megosztások

Nem található megosztás a Facebook rendszerében.
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T witter postok

Nem található post ami a weboldalra mutat a T witter rendszerében.
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PageRank
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4 / 10
Tudjon meg többet a PageRank-ről: googlePR.hu + sz erez z en egy visz ontlinket!

IP feketelista

 Szervere nem szerepel SPAM feketelistán.
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Szerver
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jQuery
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CMS

Apache/2.2.12 (Ubuntu) webszerver.
PHP/5.2.10-2ubuntu6.10
IP: 79.172.195.48
Oldala jQuery keretrendszert használ.
Tudjon meg többet a jQuery-ről: http://jquery.com

Nem érzékeltünk CMS rendszert az oldal alatt.
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301 redirect
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 Rendben nincs www. és normál domain duplikáció.
Tudjon meg többet a 301 beállításáról: www.tutorial.hu
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