PageSpeed Insights

Mobil

64 / 100 Hastighed
Du bør løse:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Din side har 2 blokerende script-ressourcer og 2 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:
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/scripts/moz.js?747af62
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js

Optimer CSS-levering af følgende:
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https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/styles/old.css?d29ad51
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css

Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser
Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer
instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over
netværket.

Udnyt cachelagring i browseren for følgende ressourcer, der kan cachelagres:
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/s-codecontents-5eb73bdefdadedc55245cbd0d255813d7d827ac4.js (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/satelliteLib-7
bc7bd86922f7d6176087448ae61214793df0fe2.js (udløbsdato er ikke specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_bold.woff (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_light.woff (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/scripts/globalnav.min.js (udløbsdato
er ikke specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css (udløbsdato
er ikke specificeret)
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js (2 minutter)
https://s.adroll.com/j/roundtrip.js (5 minutter)
https://s.adroll.com/pixel/NU76H3LTEBGOPCLFI4WH6E/DDIJILMLEVDBTOHX5IGU32/CY354VC
FSVHI5FPYZT2YIV.js (5 minutter)
https://platform.twitter.com/oct.js (30 minutter)
https://s3.amazonaws.com/ki.js/52771/bm9.js (60 minutter)
https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 timer)
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Reducer JavaScript
Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-,
parsing- og gennemførselstid.

Komprimer JavaScript for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 785 B (2 % reduktion).
Ved at komprimere https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js kan der spares 785 B (2 %
reduktion) efter komprimering.

7 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.

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

Optimer billeder
Dine billeder er optimeret. Få flere oplysninger om optimering af billeder.

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

68 / 100 Brugeroplevelse
Du bør løse:

Konfigurer visningen
Din side angiver en computervisning med fast bredde. Brug en responsiv visning, så din side vises
ordentligt på alle enheder.

Ved at konfigurere en visning, der angiver width=device-width i stedet for width=1200, vil din side
blive tilpasset enheder med forskellige bredder. Dette kan kræve ekstra arbejde med at tilpasse
stilen til mindre skærme.

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.
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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="https://moz.co…oducts/pricing">Pricing</a> og 2 andre
elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://moz.co…search_results" class="mgn-item"></a> er
for tæt på 2 andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <li class="mgn-pro mgn-pr…mgn-selectable">Moz Pro</li> og 2
andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://moz.com/products/pro">Moz Pro</a> og 2 andre
elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://moz.com/login" class="mgn-item mgn-buttonlogin">Log in</a> er for tæt på 2 andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="/checkout/freetrial" class="cta button-yellow ctalarge">Start my Free 30-Day Trial</a> og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare
elementer final.
Det trykbare element <a id="home-cta-top" href="/products/pro">or take a tour of Moz Pro
▶</a> og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.
Det trykbare element <a href="https://moz.com/partners">Partners</a> og 1 andre
elementer er for tæt på andre trykbare elementer.
Det trykbare element <a href="http://feedpress.me/mozblog">RSS</a> og 5 andre
elementer er for tæt på andre trykbare elementer.

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.
Products og 3 andre gengives med en højde på kun 5 pixels (18 CSS-pixels) final.
Moz Pro og 3 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (14 CSS-pixels) final.
Log in er kun 4 pixels høj (14 CSS-pixels) final.
community of m…rs on the web? og 8 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (14 CSSpixels) final.
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We find them a…at to do next. og 7 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (14 CSSpixels) final.
Start my Free 30-Day Trial og 1 andre gengives med en højde på kun 6 pixels (22 CSSpixels) final.
or take a tour of Moz Pro ▶ og 1 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (14 CSSpixels) final.
DISCOVER er kun 6 pixels høj (22 CSS-pixels) final.
Create and man…iness listings er kun 5 pixels høj (18 CSS-pixels) final.
with a single…earch results. er kun 5 pixels høj (18 CSS-pixels) final.
Just $84/year per location. er kun 6 pixels høj (22 CSS-pixels) final.
Learn more about er kun 6 pixels høj (20 CSS-pixels) final.
Moz Local er kun 6 pixels høj (20 CSS-pixels) final.
▶ er kun 6 pixels høj (20 CSS-pixels) final.
But you don&#39;t…word for it... er kun 6 pixels høj (22 CSS-pixels) final.
“The automatio…nd add value.” og 8 andre gengives med en højde på kun 4 pixels (14 CSSpixels) final.
Looking for ma…ng consulting? og 6 andre gengives med en højde på kun 3 pixels (12 CSSpixels).
Moz doesn’t pr…re&#39;s a list of og 1 andre gengives med en højde på kun 3 pixels (12
CSS-pixels).
recommended companies gengives med en højde på kun 3 pixels (12 CSS-pixels).
Copyright © 20…ghts Reserved. gengives med en højde på kun 3 pixels (11 CSS-pixels).

3 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.
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Undgå plugins
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.

Tilpas indholdets størrelse til billedet
Indholdet på din side passer til visningen. Få flere oplysninger om tilpasning af indhold til visningen.

Computer

83 / 100 Hastighed
Du bør løse:

Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over
skillelinjen
Din side har 2 blokerende script-ressourcer og 2 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:
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https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/scripts/moz.js?747af62
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js

Optimer CSS-levering af følgende:
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/styles/old.css?d29ad51
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css

Overvej at løse følgende:

Udnyt cachelagring i browser
Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer
instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over
netværket.

Udnyt cachelagring i browseren for følgende ressourcer, der kan cachelagres:
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/s-codecontents-5eb73bdefdadedc55245cbd0d255813d7d827ac4.js (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/satelliteLib-7
bc7bd86922f7d6176087448ae61214793df0fe2.js (udløbsdato er ikke specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_bold.woff (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_light.woff (udløbsdato er ikke
specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/scripts/globalnav.min.js (udløbsdato
er ikke specificeret)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css (udløbsdato
er ikke specificeret)
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js (2 minutter)
https://s.adroll.com/j/roundtrip.js (5 minutter)
https://s.adroll.com/pixel/NU76H3LTEBGOPCLFI4WH6E/DDIJILMLEVDBTOHX5IGU32/CY354VC
FSVHI5FPYZT2YIV.js (5 minutter)

Computer

https://platform.twitter.com/oct.js (30 minutter)
https://s3.amazonaws.com/ki.js/52771/bm9.js (60 minutter)
https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 timer)

Reducer JavaScript
Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-,
parsing- og gennemførselstid.

Komprimer JavaScript for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 785 B (2 % reduktion).
Ved at komprimere https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js kan der spares 785 B (2 %
reduktion) efter komprimering.

7 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.

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

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

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

Optimer billeder
Dine billeder er optimeret. Få flere oplysninger om optimering af billeder.

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