Ποιοτικός έλεγχος τρέχουσας ιστοσελίδας

Έχετε ιστοσελίδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν βλέπετε τα αποτελέσματα που
ελπίζατε όταν την κατασκευάσατε;
Ελάτε στην Altnet.
Ο ποιοτικός έλεγχος ιστοσελίδας απευθύνεται σε κατόχους ιστοσελίδας οι οποίοι δεν
έχουν δει από αυτή τα αποτελέσματα στα οποία προσδοκούσαν όταν τη δημιούργησαν. Οι
λόγοι οι οποίοι μπορούν να καταστήσουν μία ιστοσελίδα αναποτελεσματική είναι πολλοί.
Μαζί μπορούμε να βρούμε για πιο λόγο η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει φέρει τα
αποτελέσματα που πρέπει και δεν έχει φτάσει στον επιχειρηματία η επιστροφή των
χρημάτων που επενδύθηκαν.
Η Αltnet θα δημιουργήσει για τον κάθε ενδιαφερόμενο μία πλήρη αναφορά (report) σχετικά
με την απόδοση της ιστοσελίδας σε διάφορους επιμέρους τομείς.
- Θα ελέγξουμε τη συμβατότητα της σελίδας με όλα τα δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης
(browsers). Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν μόνο έναν browser (π.χ.
internet explorer) και δεν εξετάζουν πως φαίνεται μία ιστοσελίδα σε κάποιον άλλο (π.χ.
Firefox). Αν μία ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται καλά σε κάποιον browser τότε είναι δεδομένο
ότι ο χρήστης δεν θα την ξαναεπισκεφθεί.
- Θα εξετάσουμε το κατά πόσο ο κώδικας της ιστοσελίδας είναι έγκυρος. Τα λάθη στον
κώδικα μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα τόσο στην εμφάνιση όσο και στη
λειτουργικότητα μίας ιστοσελίδας.
- Θα μετρήσουμε την επίδοση της σελίδας στις κυριότερες μηχανές αναζήτησης βάσει των
λέξεων κλειδιών που σχετίζονται με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται ο
επιχειρηματίας/επαγγελματίας. Πάνω από το 80% των επισκέψεων σε μία
εταιρική/επαγγελματική ιστοσελίδα γίνεται μέσω των μηχανών αναζήτησης (google, bing,
yahoo και άλλες). Αν η κατάταξη μίας ιστοσελίδας δεν είναι σε υψηλή θέση σε αυτές τότε
είναι δεδομένο ότι θα έχει λιγότερες επισκέψεις. Σε κάθε περίπτωση το SEO (Search
Engine Optimization) είναι από τις σημαντικότερες ενέργειες που καθιστούν μία ιστοσελίδα
επιτυχημένη.
- Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να αποφανθεί κάποιος για το τι είναι καλή ή κακή
ιστοσελίδα. Το μέτρο σύγκρισης είναι συνήθως οι ανταγωνιστικές προς αυτή ιστοσελίδες.
Η Altnet θα ερευνήσει την επίδοση των άμεσα ανταγωνιστικών, προς την εξεταζόμενη,
ιστοσελίδων και θα συμπεριλάβει στην αναφορά τα αποτελέσματα.
- Aξιολόγηση υπηρεσιών φιλοξενίας και ποιότητας του server. (Χρειάζεται δικαίωμα
πρόσβασης από τον ιδιοκτήτη της σελίδας). Κακές υπηρεσίες φιλοξενίας και όχι ιδιαίτερα
καλός server έχουν ως αποτέλεσμα προβληματική λειτουργία της ιστοσελίδας.
- Αξιολόγηση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) εάν υπάρχει. (Χρειάζεται
δικαίωμα πρόσβασης από τον ιδιοκτήτη της σελίδας). Το Σύστημα Διαχείρισης
Περιεχομένου είναι ένας από τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα μίας
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ιστοσελίδας και σε πέρίπτωση δυσλειτουργίας του δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα σε
όλη την αλυσίδα.
- Η αναφορά θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε
η σελίδα σας να καταστεί ανταγωνιστική. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι
€100 + Φ.Π.Α.
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