PageSpeed Insights

Mobile

67 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 2 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.
Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/styles/old.css?d11f3e0
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css

Mobile

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in
plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/s-codecontents-5eb73bdefdadedc55245cbd0d255813d7d827ac4.js (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/satelliteLib-7
bc7bd86922f7d6176087448ae61214793df0fe2.js (maximum duur niet gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_bold.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_light.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/scripts/globalnav.min.js (maximum
duur niet gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css (maximum
duur niet gespecificeerd)
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js (2 minuten)
https://s.adroll.com/j/roundtrip.js (5 minuten)
https://s.adroll.com/pixel/NU76H3LTEBGOPCLFI4WH6E/DDIJILMLEVDBTOHX5IGU32/CY354VC
FSVHI5FPYZT2YIV.js (5 minuten)
https://platform.twitter.com/oct.js (30 minuten)
https://s3.amazonaws.com/ki.js/52771/bm9.js (60 minuten)
https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 uur)

JavaScript verkleinen

Mobile

Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 785 B (een besparing
van 2%).
Het verkleinen van https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js kan na comprimeren 785 B
besparen (een besparing van 2%).

7 uitgevoerde regels

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.

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.

Mobile

Afbeeldingen optimaliseren
Uw afbeeldingen zijn geoptimaliseerd. Meer informatie over het optimaliseren van afbeeldingen.

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.

68 / 100 Gebruikerservaring
Dit moet worden gecorrigeerd:

De viewport configureren
Op uw pagina is een desktopviewport met vaste breedte opgegeven. Gebruik een responsieve
viewport om uw pagina correct weer te geven op alle apparaten.

Als u een viewport configureert die width=device-width in plaats van width=1200 aangeeft, kan uw
pagina worden aangepast voor apparaten met verschillende breedten. Dit kan extra werk vereisen
om uw stijl aan te passen voor kleinere schermen.

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="https://moz.co…oducts/pricing">Pricing</a> en 2 andere bevinden
zich in de buurt van andere tikdoelen final.

Mobile

Het tikdoel <a href="https://moz.co…search_results" class="mgn-item"></a> bevindt zich
in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <li class="mgn-pro mgn-pr…mgn-selectable">Moz Pro</li> en 2 andere
bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="https://moz.com/products/pro">Moz Pro</a> en 2 andere bevinden
zich in de buurt van andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="https://moz.com/login" class="mgn-item mgn-button-login">Log
in</a> bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="/checkout/freetrial" class="cta button-yellow cta-large">Start my Free
30-Day Trial</a> en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a id="home-cta-top" href="/products/pro">or take a tour of Moz Pro ▶</a> en
1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.
Het tikdoel <a href="https://moz.com/partners">Partners</a> en 1 andere bevinden zich in
de buurt van andere tikdoelen.
Het tikdoel <a href="http://feedpress.me/mozblog">RSS</a> en 5 andere bevinden zich in
de buurt van andere tikdoelen.

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.
Products en 3 andere worden slechts 5 pixels hoog (18 CSS-pixels) weergegeven final.
Moz Pro en 3 andere worden slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven final.
Log in wordt slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven final.
community of m…rs on the web? en 8 andere worden slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels)
weergegeven final.
We find them a…at to do next. en 7 andere worden slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels)
weergegeven final.
Start my Free 30-Day Trial en 1 andere worden slechts 6 pixels hoog (22 CSS-pixels)
weergegeven final.

Mobile

or take a tour of Moz Pro ▶ en 1 andere worden slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels)
weergegeven final.
DISCOVER wordt slechts 6 pixels hoog (22 CSS-pixels) weergegeven final.
Create and man…iness listings wordt slechts 5 pixels hoog (18 CSS-pixels) weergegeven
final.
with a single…earch results. wordt slechts 5 pixels hoog (18 CSS-pixels) weergegeven final.
Just $84/year per location. wordt slechts 6 pixels hoog (22 CSS-pixels) weergegeven final.
Learn more about wordt slechts 6 pixels hoog (20 CSS-pixels) weergegeven final.
Moz Local wordt slechts 6 pixels hoog (20 CSS-pixels) weergegeven final.
▶ wordt slechts 6 pixels hoog (20 CSS-pixels) weergegeven final.
But you don&#39;t…word for it... wordt slechts 6 pixels hoog (22 CSS-pixels) weergegeven
final.
“The automatio…nd add value.” en 8 andere worden slechts 4 pixels hoog (14 CSS-pixels)
weergegeven final.
Looking for ma…ng consulting? en 6 andere worden slechts 3 pixels hoog (12 CSS-pixels)
weergegeven.
Moz doesn’t pr…re&#39;s a list of en 1 andere worden slechts 3 pixels hoog (12 CSS-pixels)
weergegeven.
recommended companies wordt slechts 3 pixels hoog (12 CSS-pixels) weergegeven.
Copyright © 20…ghts Reserved. wordt slechts 3 pixels hoog (11 CSS-pixels) weergegeven.

3 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
wordt verborgen. Bekijk meer informatie over het belang van het vermijden van interstitials voor
app-installatie.

Plug-ins vermijden

Mobile

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.

Formaat van inhoud aanpassen aan viewport
De inhoud van uw pagina past binnen de viewport. Meer informatie over het formaat van inhoud
aanpassen aan de viewport.

Desktop

78 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in inhoud boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 5 blokkerende scriptbronnen en 3 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:
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/scripts/moz.js?f659482

Desktop

https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
https://platform.twitter.com/oct.js
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/satelliteLib-7
bc7bd86922f7d6176087448ae61214793df0fe2.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/styles/old.css?d11f3e0
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css
https://dc8hdnsmzapvm.cloudfront.net/assets/styles/responsive.css?b29a343

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 18,9
KB (een besparing van 63%).
Het comprimeren van https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/2.0.0-alpha.4/images/icondefs.svg kan 18,9 KB besparen (een besparing van 63%).

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in
plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:

Desktop

https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/s-codecontents-5eb73bdefdadedc55245cbd0d255813d7d827ac4.js (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://assets.adobedtm.com/f80deb352e898ac28c0b38509ed18ce8ee22111e/satelliteLib-7
bc7bd86922f7d6176087448ae61214793df0fe2.js (maximum duur niet gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/2.0.0-alpha.4/images/icon-defs.svg (maximum duur
niet gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/lato_bold.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/lato_regular.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_bold.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/fonts/roboto_slab_light.woff (maximum duur niet
gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/scripts/globalnav.min.js (maximum
duur niet gespecificeerd)
https://d2otzcfu7vqzws.cloudfront.net/globalnav/0.0.19/styles/globalnav.min.css (maximum
duur niet gespecificeerd)
https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js (2 minuten)
https://s.adroll.com/j/roundtrip.js (5 minuten)
https://s.adroll.com/pixel/NU76H3LTEBGOPCLFI4WH6E/DDIJILMLEVDBTOHX5IGU32/CY354VC
FSVHI5FPYZT2YIV.js (5 minuten)
https://platform.twitter.com/oct.js (30 minuten)
https://s3.amazonaws.com/ki.js/52771/bm9.js (60 minuten)
https://ssl.google-analytics.com/ga.js (2 uur)

JavaScript verkleinen
Wanneer u JavaScript-code comprimeert, kunt u vele bytes aan gegevens besparen en het
downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

Verklein JavaScript voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 785 B (een besparing
van 2%).

Desktop

Het verkleinen van https://cdn.optimizely.com/js/582120801.js kan na comprimeren 785 B
besparen (een besparing van 2%).

Prioriteit geven aan zichtbare content
Uw pagina vereist extra netwerkomleidingen om inhoud boven de vouw weer te geven. Voor
optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van
inhoud boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de inhoud boven de vouw weer te geven. Dit geeft
meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om
inhoud boven de vouw weer te geven. Geef prioriteit aan zichtbare inhoud die nodig is voor
weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.
Slechts ongeveer 3% van de uiteindelijke inhoud boven de vouw kan worden weergegeven
met de volledige HTML-reactie snapshot:8.

5 uitgevoerde regels

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

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.

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

Afbeeldingen optimaliseren
Uw afbeeldingen zijn geoptimaliseerd. Meer informatie over het optimaliseren van afbeeldingen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

