PageSpeed Insights

Mobil

75 / 100 Hastighed
Du bør løse:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Din side har 2 blokerende script-ressourcer og 5 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker
gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende
ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at
indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.
Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimer CSS-levering af følgende:
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http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

Overvej at løse følgende:

Optimer billeder
Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

Optimer følgende billeder for at reducere deres størrelse med 7,5 KB (4 % reduktion).
Ved at komprimere http://aaclick.com/files/banners/b-1_ydyb92s.jpg tabsfrit kan der spares
3,6 KB (20 % reduktion).
Ved at komprimere http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg tabsfrit
kan der spares 1,8 KB (1 % reduktion).
Ved at komprimere http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/border_5A50
46/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ tabsfrit kan der spares
1,5 KB (9 % reduktion).
Ved at komprimere http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/home-img1.png tabsfrit
kan der spares 537 B (28 % reduktion).

8 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider
Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at undgå omdirigeringer af
destinationssiden.
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Aktiver komprimering
Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om aktivering af komprimering.

Udnyt cachelagring i browser
Du har aktiveret cachelagring. Få flere oplysninger om anbefalinger vedrørende cachelagring.

Reducer serverens svartid
Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om optimering af serverens svartid.

Reducer CSS
CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af CSS.

Reducer HTML
HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af HTML.

Reducer JavaScript
JavaScript-indhold er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af JavaScript.

Prioriter synligt indhold
Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om prioritering af synligt
indhold.

73 / 100 Brugeroplevelse

Mobil

Du bør løse:

Konfigurer visningen
Din side har ikke nogen specificeret visning. Dette medfører, at mobilenheder viser din side, som
den ville blive vist i en computerbrowser, men nedskaleret, så den passer til en mobilskærm.
Konfigurer en visning, så din side vises ordentligt på alle enheder.

Konfigurer en visning for denne side.

Brug egnede skriftstørrelser
Følgende tekst på din side gengives på en måde, der kan være vanskelig at læse for nogle af dine
besøgende. Brug læselige skriftstørrelser for at give en bedre brugeroplevelse.

Følgende tekstfragmenter har en lille skriftstørrelse. Øg skriftstørrelsen for at gøre dem nemmere at
læse.
Contact Us og 5 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (15 CSS-pixels) final.
Register er kun 5 pixels høj (15 CSS-pixels) final.
Member Login er kun 8 pixels høj (21 CSS-pixels) final.
Login to your…to earn points er kun 5 pixels høj (14 CSS-pixels) final.
Remember me er kun 4 pixels høj (13 CSS-pixels) final.
You forgot your password? er kun 6 pixels høj (18 CSS-pixels) final.
registered members og 1 andre gengives med en højde på kun 8 pixels (22 CSS-pixels) final.
87 er kun 8 pixels høj (22 CSS-pixels) final.
Free Website Traffic og 2 andre gengives med en højde på kun 7 pixels (20 CSS-pixels) final.
Free website t…and websites! og 2 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (13 CSSpixels) final.
Our exchange s…l media pages. er kun 5 pixels høj (14 CSS-pixels) final.
We will never…work accounts. og 2 andre gengives med en højde på kun 6 pixels (16 CSS-
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pixels) final.
All rights reserved. og 1 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (13 CSS-pixels) final.
AA CLICK er kun 4 pixels høj (13 CSS-pixels) final.
Contact Us og 3 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (13 CSS-pixels) final.

Overvej at løse følgende:

Tilpas indholdets størrelse til billedet
Indholdet på siden er for bredt til visningen, hvilket tvinger brugeren til at rulle vandret. Tilpas
indholdet på siden til visningen for at forbedre brugeroplevelsen.

Indholdet på siden er 1.000 CSS-pixels i bredden, men visningen er kun 980 CSS-pixels i bredden.
Følgende elementer falder uden for visningen:
Elementet <a href="register.php" class="btn-red">Register</a> falder uden for visningen.
Elementet <div class="home-top"></div> falder uden for visningen.
Elementet <a href="register.php" class="home-signup">Signup</a> falder uden for
visningen.
Elementet <div class="exchange_container">Our exchange s…t our website?</div> falder
uden for visningen.
Elementet <div class="exchanges">294 total e…es 1 today</div> falder uden for
visningen.
Elementet <h3 class="list-title">A few common q…r mind at ease</h3> falder uden for
visningen.
Elementet <li>We do not sell…website hits.</li> falder uden for visningen.
Elementet <li>We never post…your accounts.</li> falder uden for visningen.
Elementet <li>We will never…work accounts.</li> falder uden for visningen.
Elementet <div class="footer_banners"></div> falder uden for visningen.
Elementet <select>English</select> falder uden for visningen.
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Giv trykbare elementer den rigtige størrelse
Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på
dem på en touchskærm. Du kan gøre disse trykbare elementer større for at forbedre
brugeroplevelsen.

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at
skabe mere plads mellem dem.
Det trykbare element <a href="blog.php">Blog</a> og 2 andre elementer er for tæt på
andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <input type="text" name="login" class="l_form-side"> er for tæt på 1
andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <input type="password" name="pass" class="l_form-side"> er for
tæt på 1 andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <input type="checkbox" name="remember"> er for tæt på 2 andre
trykbare elementer final.
Det trykbare element <input type="submit" name="connect" class="gbut"> er for tæt på 1
andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="recover.php">You forgot your password?</a> er for tæt på
1 andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="faq.php">FAQ</a> og 2 andre elementer er for tæt på
andre trykbare elementer final.

2 regler overholdes

Undgå mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler indhold
Din side ser ikke ud til at have nogen mellemliggende annoncer til appinstallation, som skjuler
væsentlige dele af indholdet. Få flere oplysninger om betydningen af at undgå brug af
mellemliggende annoncer til appinstallation.

Undgå plugins
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Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindrer brugen af indhold på mange
platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at undgå plugins.

Computer

91 / 100 Hastighed
Overvej at løse følgende:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Din side har 2 blokerende script-ressourcer og 5 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker
gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende
ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at
indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.
Fjern gengivelsesblokerende JavaScript:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimer CSS-levering af følgende:
http://aaclick.com/theme/coffee/style.css?v=1.0
http://aaclick.com/theme/coffee/custom.css

Computer

http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,600
https://fonts.googleapis.com/css?family=Signika:400,600

Optimer billeder
Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

Optimer følgende billeder for at reducere deres størrelse med 3,9 KB (2 % reduktion).
Ved at komprimere http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/banner-bg.jpg tabsfrit
kan der spares 1,8 KB (1 % reduktion).
Ved at komprimere http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/border_5A50
46/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ tabsfrit kan der spares
1,5 KB (9 % reduktion).
Ved at komprimere http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/home-img1.png tabsfrit
kan der spares 537 B (28 % reduktion).

8 regler overholdes

Undgå omdirigeringer af landingssider
Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at undgå omdirigeringer af
destinationssiden.

Aktiver komprimering
Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om aktivering af komprimering.

Computer
Udnyt cachelagring i browser
Du har aktiveret cachelagring. Få flere oplysninger om anbefalinger vedrørende cachelagring.

Reducer serverens svartid
Din server reagerede hurtigt. Få flere oplysninger om optimering af serverens svartid.

Reducer CSS
CSS er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af CSS.

Reducer HTML
HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af HTML.

Reducer JavaScript
JavaScript-indhold er komprimeret. Få flere oplysninger om komprimering af JavaScript.

Prioriter synligt indhold
Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om prioritering af synligt
indhold.
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