Website lanceringstjekliste

Brug denne tjekliste til at tjekke dit website efter, når du er klar til lancering, og undgå nogle
ærgerlige fejl, som kan koste dig placeringer i forhold til SEO. Listen er baseret på de erfaringer
jeg selv har gjort mig, så den er ikke endegyldig, men den hjælper dig godt på vej.
Frontend:
❏ Responsive
❏ Browser tested
❏ Seneste IE -2
❏ Chrome
❏ Safari
❏ + iPad
❏ Firefox
Tracking
❏ Google tag-manager ok
❏ Google analytics ok
❏ Facebook pixel er opsat?
❏ LinkedIn Insight tag er opast?

GDPR og privatlivspolitik:
❏ Databehandleraftaler på plads
❏ Cookieadvarsel på plads
❏ Eft privatlivspolitikker er på plads
SEO
❏ Yoast/SEO plugin er konfigureret korrekt
❏ Brugeroptimerede URL’er
❏ 404 side er tilpasset
❏ Sitemap er tilstede, og kan tilgås
❏ Nofollow er fjernet på live site
❏ Pagetitles ok
❏ Metadescription ok
❏ 301-redirects er på plads
❏ Filnavne døbt korrekt ifht seo
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Social:
❏ Social share billeder er defineret som standard
❏ Specialtilpassede socailshare billeder pr side?

Tracking
❏ Google Analytics er opsat?
❏ Evt via tag manager?
❏ F
Sikkerhed
❏ SSL (HTTPS)
❏ Brugere hedder ikke admin
Benchmark og performance
❏ HTML og CSS er W3C valid
❏ Ingen konsolfejl eller advarsler i chrome
❏ Lighthouse er gennemsnitlige / tilfredsstillende
❏ Mobile friendly test er udført og tilfredsstillende
❏ Billeder og video er tilfredsstillende komprimeret og kvalitet ok. Evt. WebP
Caching
❏
❏
❏
❏

Caching er opsat – Hvis Wordpress, så installer et
Expiry er sat
Filer caches korrekt
Feeds og lign er sat op som statiske filer, der caches og refreshes automatisk

Webformularer
❏ Er testet og virker
❏ Afsender mail er korrekt
❏ Alle felter kommer med
❏ Placeholder tekster er ok og forståelige
E-commerce
❏ Har søgt indløsningsaftale
❏ Har fået godkendt indløsningsaftale
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