 - SEO CHECKLISTודאו שהאתר שלכם מוכן לקידום
עברו על הרשימה ,וודאו שהאתר שלכם ידידותי למנועי חיפוש ולגולשים.
מבנה האתר
מבנה אתר היררכי ופשוט ,עד  0קליקים לכל אחד מדפי התוכן
כתובת אתר ודף ( (urlנקיות מתווים מוזרים ,שכוללות מילות מפתח והיררכיה

חשיבות
רצוי
רצוי

מטה תגיות
 titleייחודי ותיאורי לכל דף .זו הכותרת בתוצאות שמספקים מנועי החיפוש
תגיות  ,descriptionשמתארות את התוכן בתוצאות שמספקים מנועי חיפוש
זיהוי מהיר של הקישורים השבורים ,שאינם מובילים לתוכן ,ותיקונם
 faviconאייקון קטן לזיהוי מהיר של האתר בין הלשוניות הפתוחות בדפדפן
תגית  langהכוללת שפה ומקום באלמנט ה .html-לדוגמהlang="he-IL" :
כיתוב תיאורי על גבי הקישורים ()anchor tags
תגיות  altלתמונות ,שמתארות את התמונות למנועי חיפוש
תגית  authorאו  publisherותיבת  ,authorלזיהוי התוכן עם המותג

חובה
חובה
חובה
חובה
רצוי
רצוי
רצוי
אפשר

תוכן
מניעת כתובות כפולות  -כתובת  URLאחת בלבד לכל דף
כותרות תיאוריות והיררכיה של כותרות בדפי התוכן ()h1, h2, h3
דף "שגיאה  ,"040ובו אפשרות לחיפוש התוכן המבוקש
הצגת התכנים החדשים באתר בדף הבית
מפת אתר  ,xmlמעודכנת ,שמוגשת אחת לתקופה ל google-ולbing-
אלמנט ניווט מסוג פירורי ברוב הדפים
תיבת חיפוש באתר ברוב הדפים

חובה
חובה
חובה
רצוי
רצוי
רצוי
רצוי

מנועי חיפוש
כתובת אחת בלבד לאתר :עם  wwwאו ללא ( wwwבאמצעות )htaccess
חיבור לgoogle analytics -
אישור בעלות אתר מ( google-אפשר גם מ)bing-

חובה
חובה
חובה

רשתות חברתיות
כפתורי שיתוף ברשתות חברתיות ,דוגמת  plus1וLIKE-
הזמנה להצטרף לדף שלכם ברשתות חברתיות
מטה-תגיות לרשתות חברתיות ,דוגמת facebook, twitter

רצוי
אפשר
אפשר

מכשירים ניידים
התאמת התכנים להצגה במכשירים ניידים
 Apple-touch-iconכפתור לקישור מהיר לאתר ממסך הבית

רצוי
רצוי

שיפור זמן טעינה
שמירה ( )cachingשל תמונות ,גליונות  CSSוקבצי Javascript
דחיסה של  ,htmlקוד  Javascript ,CSSותמונות
 CSS3עדיף בהרבה על תמונות בייחוד כרקע לדפים ולאלמנטים בדף
מיטוב תמונות –  jpgקל משקל יותר מ png ,png-מפורט יותר
הטמעת תמונות ( )Base64 encodingב html-ובCSS-
שימוש ב( CDN-לדוגמה ,לצורך דחיפת  jQueryוספריות אחרות לאתר)

טלפון450-0044-942 :

אתרreshetech.co.il :

חובה
חובה
רצוי
רצוי
אפשר
אפשר

מיילsupport@reshetech.co.il :

בוצע

