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Baranyai Márta, honlaptulajdonos kérésére az alábbi elemzést és véleményezést adjuk a parafa-muveszet.hu
oldalról. Az elemzéshez saját ismeretek mellett független elemzési eszközöket is felhasználtunk, ezekre a
megfelelő helyen hivatkozunk.

TÖRTÉNET
A parafa-muveszet.hu weboldal a cork-painting.hu oldal megújításának szándékával készült el. A korábbi
weboldalt nem szakmabeliek készítették, míg a parafa-muveszet.hu megrendelésre készült annak szándékával,
hogy az új honlap ne csak bemutassa Baranyai Márta művészetét, de elsősorban látogatókat hozzon a
keresőoptimalizáláson keresztül, illetve javítsa az előző honlap konverziós arányát, vagyis vásárlókat szerezzen.
A honlapkészítésre vonatkozó szerződés szerint a honlap legkésőbb 2014. október 31-én elkészült és azóta
elvileg funkcionál.

MEGJELENÉS-ELEMZÉS
Az eredeti weboldal újjal való összevetésekor a legszembetűnőbb, hogy a megjelenés lényegi elemei nem
változtak. Az eredetileg is létező felső horizontális és egy oldalt található vertikális menü elrendezés megmaradt,
csak az oldalsáv az új verzióban balra került. Az általános megjelenés emiatt elavultnak hat, még a keretes
(frame) időkre emlékeztet, melyeket szerencsére már régen maga mögött hagyott a modern webdizájn.
Az oldal egyáltalán nem reszponzív 1,2, tökéletesen alkalmatlan mobileszközről való megtekintésre. Ez egy
vevőszerző oldalnál különösen nagy hiányosság (különösen akkor, ha a szerződés mellékletében külön pontban
vállalja a készítő a reszponzív beállítást).
Különös, hogy egy festmények, műalkotások bemutatásának (és eladásának) céljával készült, modern honlap
ennyire előnytelen galériát használ. Maga a képtár csak egy halmaza a feltöltött képeknek, ráadásul számos hibát
tartalmaz, például:
 a képek előnézete levágja a képek kicsinyített másainak bizonyos részeit
 a képekről semmiféle adat nem áll a látogatók rendelkezésére, míg az eredeti oldalon általában 4 adat is
megtalálható (cím, készült, technika, méret)
 a képekre kattintva alig kapunk nagyobb nézetet; a legfeljebb 800x500-as keret nem kerül kitöltésre,
bőven van még hely a képekre vonatkozó adatok megjelenítésére

TECHNIKAI ELEMZÉS
A cork-painting.hu az azóta bőven frissített Joomla 1.5 tartalomkezelővel készült, míg a megújított honlap a
WordPress 4.0.1. verziójával, melyre az Artisteer 4.1.0.60046 kiadásával készült saját sablon. Ez utóbbiak a
legfrissebb verziók közé tartoznak, vagyis a fejlesztőknek minden lehetősége adott egy megjelenésében és
technikailag is igényes, modern weboldal elkészítésére.
Ennek ellenére egy független összehasonlító elemzésen a korábbi oldal (melyet nem szakértők fejlesztettek a
vevőszerzés szándékával) magasabb összesített pontszámot ér el. 3
A Quicksprout és a Seoceros elemzései arra is rámutatnak, hogy a korábbi weboldal SEO értéke magasabb, mint
az újabbé (86 – 73). Ez utóbbi a következő SEO hibákat vagy hiányosságokat tartalmazza:
 dinamikus linkek (SEO hiba; WordPress segítségével elkerülhető volna)
 nincs meta leírás (description), ami alap hiba
 a tartalomhoz viszonyítva az automatikus elemzések szerint (amit a Google is használ, amikor a találati
sorrendet kialakítja) az oldalon előforduló szavak alapvetően nem kulcsszavak, a címeket emiatt nem
tartják relevánsnak
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Az új oldal ráadásul alig tölt gyorsabban a korábbinál (77 – 78)3, ami szintén nagy hiba, mikor az azonnal elérhető
tartalom kifejezetten fontos a felhasználók számára, akik 3-10 másodperc alatt döntenek arról, hogy maradnak-e
egyáltalán egy honlapon – nem hogy vásároljanak rajta!
Ráadásul célszerűen kialakított bővítmény-fájlokkal (javascript állományok és stíluslapok) az oldal sebessége 922%-kal is növelhető volna, vagyis a weboldal jelentősen lassabb, mint kellene 2.

FUNKCIONÁLIS ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGOK
A honlapkészítésre vonatkozó szerződés szerint a honlap 2014 novembere óta teljes funkcionalitásával várja a
látogatókat. Ennek tekintetében a honlapot a szerződés mellékletével és a honlaptulajdonos kéréseivel
összevetve az alábbi hiányosságokat találtuk a korábbiak mellett:
 Akciós, kiemelt termékek (hiányzik vagy nincs aktiválva)
 Weboldal német és angol nyelvű elérése (hiányzik vagy nincs aktiválva)
 Vendégkönyvbe írásnál angol nyelvű, automatikus figyelmeztető üzenet, melyet bárki elolvashat 4
A fentiek alapján úgy gondolom, a honlap egyáltalán nem felel meg a vele szemben támasztott
követelményeknek, funkcióiban hiányos, megjelenésében elavult, megvalósításában pedig szakmaiatlan és
célszerűtlen.
Tisztelettel,
Fekete Márton
ügyvezető
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Am I Responsive:
http://ami.responsivedesign.is/
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Seoceros: A mobileszköz érzékelését segítő metaadat (viewport) hiányzik
https://seoceros.com/hu/keresooptimalizalas/elemzes/parafa-muveszet.hu
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Quicksprout összehasonlító elemzés
http://tools.quicksprout.com/analyze/www.cork-painting.hu%2F%7Cparafa-muveszet.hu%2F#!/competitor
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Warning: Creating default object from empty value in /home/parafa/domains/parafamuveszet.hu/public_html/wp-includes/capabilities.php on line 669

