PageSpeed Insights

Mobile

74 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 2 blokkerende scriptbronnen en 5 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
http://aaclick.com/js/jquery.js
http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
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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

Overweeg dit te corrigeren:

Afbeeldingen optimaliseren
U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 8,1 KB (een
besparing van 4%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/files/banners/b-1_2n4jvb0q.jpg kan 4,1 KB
besparen (een besparing van 12%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/bannerbg.jpg kan 1,8 KB besparen (een besparing van 1%).
Het lossless comprimeren van http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/b
order_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ kan 1,5 KB
besparen (een besparing van 9%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/homeimg1.png kan 537 B besparen (een besparing van 28%).

8 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.
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Comprimeren inschakelen
U heeft compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

Gebruikmaken van browsercaching
U heeft browsercaching ingeschakeld. Meer informatie over aanbevelingen voor browsercaching.

Reactietijd van server beperken
Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de
server.

CSS verkleinen
Uw CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Uw HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Uw JavaScript-inhoud is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content
U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud.

73 / 100 Gebruikerservaring

Mobile

Dit moet worden gecorrigeerd:

De viewport configureren
Er is geen viewport opgegeven voor uw pagina. Dit betekent dat mobiele apparaten uw pagina
weergeven zoals deze zou worden weergegeven in een desktopbrowser, waarbij de pagina wordt
verkleind zodat deze op het scherm van een mobiel apparaat past. Als u een viewport configureert,
kan uw pagina correct worden weergegeven op alle apparaten.

Configureer een viewport voor deze pagina.

Leesbare lettergrootten gebruiken
De volgende tekst op uw pagina wordt weergegeven op een manier die moeilijk leesbaar is voor
sommige van uw bezoekers. Gebruik leesbare lettergrootten om een betere gebruikerservaring te
leveren.

De volgende tekstfragmenten hebben een kleine lettergrootte. Vergroot de lettergrootte om de
fragmenten beter leesbaar te maken.
Contact Us en 5 andere worden slechts 5 pixels hoog (15 CSS-pixels) weergegeven final.
Register wordt slechts 5 pixels hoog (15 CSS-pixels) weergegeven final.
Member Login wordt slechts 8 pixels hoog (21 CSS-pixels) weergegeven final.
Login to your…to earn points wordt slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven final.
Remember me wordt slechts 4 pixels hoog (13 CSS-pixels) weergegeven final.
You forgot your password? wordt slechts 6 pixels hoog (18 CSS-pixels) weergegeven final.
registered members en 1 andere worden slechts 8 pixels hoog (22 CSS-pixels) weergegeven
final.
87 wordt slechts 8 pixels hoog (22 CSS-pixels) weergegeven final.
Free Website Traffic en 2 andere worden slechts 7 pixels hoog (20 CSS-pixels) weergegeven
final.
Free website t…and websites! en 2 andere worden slechts 4 pixels hoog (13 CSS-pixels)
weergegeven final.
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Our exchange s…l media pages. wordt slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven
final.
We will never…work accounts. en 2 andere worden slechts 6 pixels hoog (16 CSS-pixels)
weergegeven final.
All rights reserved. en 1 andere worden slechts 4 pixels hoog (13 CSS-pixels) weergegeven
final.
AA CLICK wordt slechts 4 pixels hoog (13 CSS-pixels) weergegeven final.
Contact Us en 3 andere worden slechts 4 pixels hoog (13 CSS-pixels) weergegeven final.

Overweeg dit te corrigeren:

Formaat van inhoud aanpassen aan viewport
De pagina-inhoud is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen.
Pas het formaat van de inhoud aan de viewport aan om een betere functionaliteit te leveren aan
gebruikers.

De pagina-inhoud is 1.000 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 980 CSS-pixels breed. De
volgende elementen vallen buiten de viewport:
Het element <a href="register.php" class="btn-red">Register</a> valt buiten de viewport.
Het element <div class="home-top"></div> valt buiten de viewport.
Het element <a href="register.php" class="home-signup">Signup</a> valt buiten de
viewport.
Het element <div class="exchange_container">Our exchange s…t our website?</div> valt
buiten de viewport.
Het element <div class="exchanges">294 total e…es 1 today</div> valt buiten de
viewport.
Het element <h3 class="list-title">A few common q…r mind at ease</h3> valt buiten de
viewport.
Het element <li>We do not sell…website hits.</li> valt buiten de viewport.
Het element <li>We never post…your accounts.</li> valt buiten de viewport.
Het element <li>We will never…work accounts.</li> valt buiten de viewport.
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Het element <div class="footer_banners"></div> valt buiten de viewport.
Het element <select>English</select> valt buiten de viewport.

Geschikte formaten voor tikdoelen
Sommige links/knoppen op uw webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op
kan tikken op een touchscreen. Overweeg deze tikdoelen groter te maken om een betere
functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk
aanvullende tussenruimte vereist.
Het tikdoel <a href="blog.php">Blog</a> en 2 andere bevinden zich in de buurt van
andere tikdoelen final.
Het tikdoel <input type="text" name="login" class="l_form-side"> bevindt zich in de buurt
van 1 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <input type="password" name="pass" class="l_form-side"> bevindt zich in de
buurt van 1 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <input type="checkbox" name="remember"> bevindt zich in de buurt van 2
andere tikdoelen final.
Het tikdoel <input type="submit" name="connect" class="gbut"> bevindt zich in de buurt
van 1 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="recover.php">You forgot your password?</a> bevindt zich in de buurt
van 1 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="faq.php">FAQ</a> en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere
tikdoelen final.

2 uitgevoerde regels

Vermijd interstitials voor app-installatie die de inhoud verbergen
Uw pagina bevat geen interstitials voor app-installatie waardoor een aanzienlijk deel van de inhoud
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wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het vermijden van interstitials voor
app-installatie.

Plug-ins vermijden
Het lijkt erop dat uw pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor inhoud op veel platforms mogelijk niet
bruikbaar is. Meer informatie over het belang van het vermijden van plug-ins.

Desktop

90 / 100 Snelheid
Overweeg dit te corrigeren:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 2 blokkerende scriptbronnen en 5 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de inhoud boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
http://aaclick.com/js/jquery.js
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http://aaclick.com/theme/coffee/sdmenu.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
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

Afbeeldingen optimaliseren
U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 12,2 KB (een
besparing van 5%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/files/banners/b-1_2n4jvb0q.jpg kan 4,1 KB
besparen (een besparing van 12%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/files/banners/b-1_ezk3cv4.jpg kan 4,1 KB
besparen (een besparing van 12%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/bannerbg.jpg kan 1,8 KB besparen (een besparing van 1%).
Het lossless comprimeren van http://s10.flagcounter.com/count/3NX6/bg_5A5046/txt_ffffff/b
order_5A5046/columns_8/maxflags_32/viewers_0/labels_0/pageviews_1/flags_0/ kan 1,5 KB
besparen (een besparing van 9%).
Het lossless comprimeren van http://aaclick.com/theme/coffee/custom-images/homeimg1.png kan 537 B besparen (een besparing van 28%).

8 uitgevoerde regels

Desktop
Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

Comprimeren inschakelen
U heeft compressie ingeschakeld. Meer informatie over het inschakelen van compressie.

Gebruikmaken van browsercaching
U heeft browsercaching ingeschakeld. Meer informatie over aanbevelingen voor browsercaching.

Reactietijd van server beperken
Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de
server.

CSS verkleinen
Uw CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Uw HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Uw JavaScript-inhoud is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

Prioriteit geven aan zichtbare content

Desktop

U heeft de prioriteit voor de inhoud boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over het
instellen van de prioriteit van zichtbare inhoud.
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