
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo strony oceniamy na 
podstawie wielu czynników, m. in. wersji 
WordPressa i wtyczek, zainstalowanej 
wersji PHP na serwerze oraz obecności 
certyfikatu SSL.
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Wydajność

Wydajność oceniamy na podstawie 
subiektywnych wrażeń wczytywania 
strony, metryk narzędzia PageSpeed 
Insights oraz stosowanych rozwiązań 
optymalizacyjnych na stronie.

4,6

Użyteczność

Przyglądamy się stronie pod kątem 
doświadczenia użytkownika (UX). 
Sprawdzamy jak zachowuje się na 
ekranach o różnej rozdzielczości oraz 
sprawdzamy czy funkcje strony działają.

3,2
SEO

Obszar SEO oceniamy w bardzo 
podstawowym zakresie. Sprawdzamy 
stronę m. in. pod kątem obecności 
nagłówków H1, czy niedziałających linków.
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Wydajność wg PageSpeed Insights

Desktop Mobile

3,4
Nasza ocena strony

Ogólna ocena na podstawie ocen 
składowych z czterech obszarów.

/ Opieka WordPress

przykładowyadres.pl

Audyt wykonany dnia: 23 stycznia 2023

Audyt startowy strony internetowej przygotowany przez specjalistów ideative.

Na pierwszej stronie prezentujemy naszą subiektywną ocenę strony. 
Wzięliśmy pod uwagę 4 najistotniejsze obszary. Na następnych stronach 
prezentujemy najważniejsze niedociągnięcia.
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Podgląd

strony

Pamiętaj, że zmiany w oprogramowaniu, takie jak zmiana wersji PHP, 
aktualizacja Wordpress lub wtyczek, może spowodować błędy w 
wyświetlaniu strony. Przed dokonaniem zmian, zawsze należy wykonać 
kopię zapasową strony.
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Bezpieczeństwo

Wersja WordPress

Na stronie jest wykorzystane Wordpress w wersji 6.1.1 - jest to aktualna wersja. Pamiętaj o regularnej aktualizacji w przyszłości.

2 wtyczki wymagają pilnej aktualizacji
Wtyczki: Contact Form 7, OTGS Installer wymagają pilnej aktualizacji. Wersje obecnie zainstalowane na stronie posiadają krytyczne luki bezpieczeństwa, co może 
spowodować włamanie na stronę, jej utratę lub podmianę treści przez złośliwe oprogramowanie.

12 wtyczek wymaga aktualizacji
12 wtyczek posiada nowe wersje, w których mogą być nowe funkcjonalności lub naprawy wykrytych błędów.

Zbędne wtyczki
Zachęcamy do przejrzenia listy wtyczek pod kątem ich przydatności oraz wykorzystania na stronie. Jeśli któraś jest zbędna, to proszę ją usunąć. Wtyczka 
wytypowana przez nas do usunięcia: Velvet Blues Update URLs - wtyczka potrzebna tylko w momencie uruchomienia strony, obecnie nie jest potrzebna.

Przestarzała wersja PHP
Strona używa wersji PHP w wersji 7.3, ta wersja nie jest wspierana przez jego twórców od grudnia 2021, zalecamy korzystanie z nowszej wersji 8.1 lub 8.2.

Brak certyfikatu SSL
Strona nie posiada ceryfikatu SSL, przez co jest oznaczana w przeglądarkach jako niebezpieczna, co może skutkować obniżeniem zaufania klientów do strony 
oraz niższymi wynikami w wynikach wyszukiwania Google. Certyfikat SSL wpływa także na bezpieczeństwo podczas logowania się do panelu administracyjnego, 
ponieważ szyfruje przesłane dane.

Konta użytkowników
Do strony ma dostęp 3 kont administracyjnych, proszę zweryfikować czy każde z tych kont, powinno mieć pełny dostęp do strony, być może z niektórymi firmami 
już Państwo nie pracują lub część pracowników już nie pracuje w firmie. W przypadku jeśli dane konto nie jest potrzebne można je usunąć, należy tego dokonać w 
zakładce “użytkownicy”. Zalecamy również weryfikację listy kont redaktorów oraz edytorów. Tam również może być potrzeba usunięcia zbędnych dostępów.
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Wydajność

Użyteczność

Strona uzyskuje całkiem niezłe wyniki wg narzędzia Google PageSpeed Insights

Na laptopach i komputerach stacjonarnych jest to wynik 86 na 100 punktów, natomiast na urządzeniach mobilnych to 78 na 100 punktów.

Brak zastosowania lazy loading
Niektóre z elementów graficznych mogłyby się szybciej wczytywać, gdyby zastosowano tzw. lazy loading dla tych elementów.

Błąd formularza kontaktowego
To istotny błąd funkcjonalny uniemożliwiający kontakt potencjalnemu klientowi. Podczas próby wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy wyskakuje 
komunikat z błędem.

Błąd tłumaczeń
Niektóre podstrony w angielskiej wersji językowej wyświetlają się w języku polskim.

Niewygodne korzystanie ze strony na urządzeniach mobilnych
Na stronie zastosowano zbyt duże rozmiary fontów. Na niektórych podstronach, np. Kontakt olbrzymie teksty uniemożliwiają przeczytanie wszystkich tekstów.



Sugerowany pakiet Opieki WordPress

Skontaktuj się z nami, aby z niej skorzystać.

kontakt@ideative.pl 786 844 332

https://ideative.pl/opieka-wordpress/

Standard
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SEO

Włączona indeksacja strony

Roboty wyszukiwarek internetowych mają swobodny dostęp do strony, co pozwala im na indeksację w wynikach wyszukiwania.

4 podstrony mają podwójnie podany znacznik <title>
Każda podstrona powinna mieć jeden unikalny znacznik <title>.

5 podstron bez H1
Każda podstrona powinna mieć jeden unikalny nagłówek H1.

2 błędne linki
2 podstrony (Kontakt i Kontakt EN) zawierają niepoprawne linkowanie.

35 podstron bez meta description
Aż 35 podstron nie posiada opisu meta, który jest bardzo istotny dla wyszukiwarek internetowych.

Twoja strona potrzebuje pomocy.

mailto:kontakt@ideative.pl
tel:786844332
https://ideative.pl/opieka-wordpress/?utm_source=audit&utm_medium=pdf&utm_campaign=audit-example

