
Sivuston 
rakennemoottori

Julkaisujärjestelmä

Pohjakoodi PHP 
(Java, JavaScript, 

html 5)

UI ja UX
Intuitiivinen. Saavutettavuus WCAG 2.1 
-ohjeistuksen mukaan.

ULKONÄKÖ
Yritysimagon mukainen grafiikka, luettavuus 
(myös värisokeat).

RESPONSIIVINEN
Sivusto suunnitellaan toimivaksi kaikilla 
päätelaitteilla. Mobiili edellä.

WWW-SIVUSTON
NÄKYVÄ OSUUS

BETA-STANDARDI
Beta-standardimme tähtää sivuston 
mahdollisimman hyvään orgaaniseen (ei 
maksettuun) näkyvyyteen Googlen hakutuloksissa. 
Standardi huomioi myös sosiaalisen median 
markkinointirajapinnat sekä WCAG 2.1 
saavutettavuus ohjeet.

www.betamies.fi
Standardin mukaiset kotisivut, 
verkkosivut ja verkkokaupat.

Löydettävyys, käytettävyys ja 
saavutettavuus.
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SISÄLTÖ

TEKNIIKKA
Optimoitu järjestelmä, nopea 
latausvaste, SSL-salaus, 
standardikoodi.

HAKUTULOSOMINAISUUDET
Sininen linkki (otsikko, URL, 
yhteenveto), Rich-tulos 
(struktuuridatan lisäys koodiin), 
yrityksen identiteettitiedot 
(Google My Business), 
navigointipolut, APM.

KUVA
Vähintään yksi kuva joka sivulla 
(+alt), indeksoitava URL, vastaa 
sisältöä, optimoitu koko, ALT-
teksti.

TEKSTI
H1 ja H2 20-70 merkkiä, P 600-
700 merkkiä. Ei tekstiä kuviin. 

VIDEO (YouTube)
Tekstitys, selostus, tägit, 
metatiedot.

Indeksointirobotit 
17 erilaista

Löydettävyys, 
käytettävyys ja 
saavutettavuus.
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