
Ellenőrző lista 
új weboldalad létrehozásához,
régi weboldalad költöztetéséhez,
weboldalad átalakításához

minden, amit sosem szerettél volna 
tudni a weboldalad technikai műkö-
déséről - de sajnos muszáj...
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Az első benyomás
Ezen az oldalon azokat az ellenőrző pontokat találod, melyek segítenek az első benyomás 
megteremtésében, valamint a felhasználók figyelmének fenntartásában. 

Akkor is érdemes ellenőrizni ezeket, ha csak költözteted az oldalad, vagy épp a design-t 
alakítanád át. 

Oldalsebesség, gyors betöltés
 a weboldal céljának megfelelő  
 tárhelyszolgáltató
 optimalizált képek
 plug-in-ok számának csökkentése
 gyorsítótár engedélyezése
 források tömörítése (CSS, JS)

Egyszerű weboldal design
 saját sablonom van (child-theme)
 kevés elemből áll össze az aloldal
 képek helyett CSS-t használok
 kevés scriptet használok
 a scriptek az oldal alján vannak

Nincs rossz, nem működő hivatkozás az 
oldalon

Hibátlan felhasználói élmény (UX)

Működnek a gombok
Működnek az űrlapok
Betölt a térkép
Megfelelő a design
 vizuálisan vonzó
 mobilbarát
 reszponzív
 van favicon

Nem tolakodó
 nincs automatikus videó/hang le- 
 játszás
 nincs túl sok megjelenő reklám
 nem használok pop-up-ot

Könnyű olvasni az oldalt
 nincs zavaró háttér
 van ő, ű, ú, ó, é, í a betűtípusban
 megfelelő a háttér-szöveg kont- 
 raszt
 felismerhetőek a linkek
 
A szöveg formázása megfelelő
 vannak címsorok (H1, H2, H3, ...)
 rövidek a bekezdések
 használok szövegkiemelést (U, B, I)
 használok felsorolást, listákat
 vizuálisan kiemelkednek az idéze- 
 tek

A tartalomról...

Használok médiaelemeket
 vannak képek az oldalon
 vannak videók az oldalon
 van kép-slider az oldalon

Megfelelő a tartalom minősége
 nincsenek helyesírási hibák
 nincsenek magyartalan mondatok
 már az elején megragadja a  
 figyelmet
 megoldást nyújt egy-egy problé- 
 mára
 nélkülözi a szakzsargont
 egyedi, érthető, befogadható a  
 szöveg
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Technikai blabla...
Ha eddig nem kaptál kedvet a programozáshoz, hát most sem fogsz. Ebben a részben 
ugyanis kizárólag technikai beállításokat ellenőrzünk. Azért tettük be ide ezeket a kérdése-
ket, mert valószínű, hogy nem értesz a weboldal technikai hátteréhez - nyugodj meg, nem 
is kell! Tedd fel ezeket a kérdéseket a programozódnak, designerednek, fejlesztődnek, 
majd pipáld ki azokat, amik megvannak!

Van hozzáférésünk...
 a tárhelyhez (pl. cPanel) 
 legalább egy FTP fiókhoz
 a levelezéshez
 a domain DNS beállításaihoz
Megfelelő méretű a tárhely
A legújabb PHP verzió van telepítve
Beállítottuk a levelezést
 vannak SMTP adataink
 beállítottuk a klienshez (pl.: Gmail, Outlook, Thunderbird, stb.)
Van SSL-tanúsítványunk (pl.: AutoSSL)
 a weboldal HTTPS alatt tölt be (azaz biztonságos)

A szerverről, domain-ről, e-mailekről

A legfrissebb verziót használjuk
Új weboldal létrehozása során...
 megtiltottuk a keresőmotoroknak, hogy bejárják az oldalt míg dolgozunk
 be van kapcsolva a fejlesztői mód, így a weboldal kívülről nem látható

A tartalomkezelő rendszerről

Lementettünk minden tartalmat biztonságos, elérhető helyre
Összegyűjtöttük a linkeket
 van lista a weboldal linkjeiről

 van lista azokról a linkekről, melyek a weboldalunkat hivatkozzák (mások által   
 megosztott tartalmakban az oldalunkra mutató linkek) 
 összeállítottuk a régi URL-ek alapján, hogy miket kell majd átirányítani új címekre   
(301 átirányítások = az URL változások miatt elveszhet az a forgalom, ami más oldalakról érkezik. 
Ezt elkerülendő, beállíthatunk 301-es átirányításokat; egy régi URL-t vezethetünk egy másikra. pl.: 
régi URL: enfogaszatom.hu/hogyan-sporolj-a-fogorvoson új URL: enfogaszatom.hu/megelozes)

Átállítottuk az IP címet a domain DNS beállításaiban az új tárhelyre
Megtiltottuk a keresőmotoroknak, hogy bejárják az oldalt míg építkezünk
Létrehoztunk minden szükséges oldalt, bejegyzést
Átvittünk minden tartalmat (szövegek, képek, csatolmányok)
Beállítottuk a Google és Facebook (valamint a további) kódokat
Ellenőriztük az űrlapokat, gombokat
Engedélyeztük a keresőmotoroknak, hogy bejárják az oldalt

Weboldal költöztetése esetén
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SEO ellenőrzés
Itt találod azokat a pontokat, melyek a keresésben való megjelenést segítik. Ellenőrizd 
SEO beállításaidat, hogy a lehető legkönnyebben rád találhassanak a felhasználók!

Egy kulcsszó/oldal
Kulcsszó jelentéséhez hasonló szavak az 
oldalon
Használjuk a kulcsszavakat...
 URL-ben
 meta-címekben
 meta-leírásban
 a bejegyzések/oldalak elején
 a bejegyzés/oldal szövegében
 alcímekben
Optimalizáljuk a képeket a kulcsszavak 
alapján
 a kép fájlnevében
 a kép címében
 a kép ALT címkéiben

Kulcsszó-optimalizáció

Név / cím / elérhetőség
 a weboldal szövegeiben
 a weboldal láblécében
Használd a Google Kategóriákat címszó-
ként
Használd a {kulcsszó} + {város} kombiná-
ciót az oldalakon

Helyi SEO

Rövid, amennyire csak lehet
Kötőjel „-” van alsó vonás „_” helyett
Tartalmazza a címszavakat
Érthető belőle az oldalstruktúra

URL-ek, linkek

Egyértelmű, érthető címszavak
Pozitív jövőképet festenek
Kíváncsiságot ébreszt

Címek, alcímek

Közösségi oldalak ellenőrzése
Kövess minket! gombok az oldalakon
Aktív közösségi-média profilok:
 Facebook
 Instagram
 YouTube
 LinkedIn
 Pinterest
 Google
Vizuális hasonlóság a profilokban
 ugyanaz a profilkép
 hasonló a borítókép
 ugyanaz a név
 hasonló leírás (névjegy)
 link a weboldalra

Közösségi profilok

A posztok könnyen megoszthatóak
Alapértelmezett megosztási beállítások
 megosztási szöveg
 képek megjelennek megosztásnál
 figyelemfelkeltő kiemelt kép

Weboldal social-optimalizáció

Google Analytics kód beillesztve
Facebook Pixel beillesztve
Google Tag Manager és Search Console 
beállítva

Analitikai eszközök, kódok


