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De score is 84/100

SEO Content

Title Yūgen webdesign, création de site web et identité visuelle

Lengte : 58

Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.

Description Yūgen webdesign est une agence créative spécialisée dans la création
d'identité sur le web et dans la création de sites internet personnalisés
et uniques.

Lengte : 154

Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.

Keywords conception site web, site internet, webdesign, creation identité
visuelle, region lorraine

Goed, uw bevat meta keywords.

Og Meta Properties Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken
het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.

Headings H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 0 0 0 0 0

[H1] Conception de site web Création d'identité visuelle
Communication web et papier

Afbeeldingen We vonden 0 afbeeldingen in de pagina.

Goed, de meeste of alle afbeeldingen hebben een alt tekst

Text/HTML Ratio Ratio : 33%

Ideaal! De ratio van text tot HTML code is tussen de 25 en 70 procent.

Flash Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.

Iframe Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.



SEO Content

SEO Links

Herschreven URL Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!

Underscores in de
URLs

Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.

In-page links We vonden een totaal van 4 links inclusie 0 link(s) naar bestanden

Statistics Externe Links : noFollow 0%

Externe Links : doFollow 50%

Interne Links 50%

In-page links

Ankertekst Type samenstelling

Portfolio Jerem Intern doFollow

Portfolio Tom Intern doFollow

Ig Extern doFollow

Tw Extern doFollow

SEO Keywords

Keywords Cloud site jerem yūgen lancement web portfolio 

création visuelle tom demande

https://jerem.yugenwebdesign.fr/
https://tom.yugenwebdesign.fr/
https://www.instagram.com/yugenwebdesign/
https://twitter.com/yugenwebdesign


Keywords Consistentie

Keyword Content Title Keywords Descripti
on

Headings

web 3

portfolio 2

création 2

site 2

visuelle 2

Bruikbaarheid

Url Domein : yugenwebdesign.fr
Lengte : 17

Favicon Goed, uw website heeft een favicon.

Printbaarheid Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.

Taal Goed. Uw ingestelde taal is fr.

Dublin Core Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

Doctype HTML 5

Encoding Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.

W3C Validiteit Fouten : 0
Waarschuwingen : 2

E-mail Privacy Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte
tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-
mailadressen te verbergen voor spammers.

http://webmaster-tools.php8developer.com/antispam-protector.html


Document
Niet ondersteunde
HTML

Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags
gevonden in uw HTML.

Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.

Perfect. Er zijn geen inline CSS style gevonden in uw HTML!

Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden.

Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript
bestanden.

Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon

Meta Viewport Tag

Flash content

Optimalisatie

XML Sitemap Ontbrekend

Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.

Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan
extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van
wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om
de site intelligenter te doorzoeken.

Robots.txt http://yugenwebdesign.fr/robots.txt

Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.

Analytics Ontbrekend

We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website
geplaatst.

Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te
meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben
en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
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