SEO - Sökmotoroptimering
Sökmotoroptimering (SEO) handlar huvudsakligen om att anpassa sin webbplats så att
den är attraktiv och lättnavigerad för både besökare och sökmotorer. Pixelant är din
kompletta webbleverantör och vi hjälper vi dig att publicera rätt information i rätt tid och
på rätt sätt. Vi är specialiserade på publiceringssystemet TYPO3, med hjälp av TYPO3 är
det enkelt att sökmotoroptimera de olika sidorna på din webbplats på önskvärt sätt.

Hur fungerar sökmotorer fungerar?
Teknikföretag, som Google och Yahoo, ger oss med sökmotorer för att hjälpa användarna
att hitta information på webben. De har så kallade sökrobotar, som automatiskt rör sig
runt på nätet och laddar ner kopior av webbplatser. Dessa kopierade hemsidor indexeras
sedan och rankas på webb sökmotorn. De fokuserar på att leverera relevant information,
till exempel baserat på användarens sökord och plats.
Det är viktigt att komma ihåg att sökmotorers indexering baseras på webbplatsens
exemplar som samlats in av sökrobotar. Det innebär att ändringar som görs på din
webbplats inte kommer att dyka upp direkt. Det kan ta upp till 3 månader innan en ny
kopia hämtas av sökroboten och indexeras.
Algoritmerna som används av sökmotorer, ändras varje dag. Så när du optimerar din
webbplats, får du använda bästa praxis.

Vi följer de tekniska riktlinjerna när vi optimerar din
webbplats
Förutom att din webbsida följer de tekniska riktlinjerna för sökmotoroptimering, krävs
det även bra och relevant innehåll. Om du vill att er webbsida ska interagera optimalt
med både användare och sökmotorer krävs det att texter och bilder är relevanta,
rubrikerna informativa samt att nyckelord och sidtitlar används korrekt.

Om TYPO3manual.com
TYPO3manual.se är en online-manual som vänder sig till
redaktörer som jobbar i TYPO3. Den produceras av
webbyrån Pixelant AB.
Läs mer om Pixelant AB

Om TYPO3
För mer information om TYPO3, gå till TYPO3.org
TYPO3 är ett varumärke som tillhör TYPO3 Association.
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