Kwaliteitscheck bij lancering
nieuwe website
Website:

Contactformulieren
Let op: Haal, bij het testen van formulieren, de geadresseerde(n) tijdelijk weg, zodat de
testmail alleen zichtbaar is voor jezelf.
Criterium

Check

Ieder veld van het formulier wordt meegestuurd met de e-mail
Het e-mailadres van de klant is toegevoegd
De verplichte velden zijn gecontroleerd
De verplichte velden zijn duidelijk aangegeven op de site
De redirect naar de bedankpagina werkt
De bedankpagina’s worden niet geïndexeerd (noindex, follow)
De url van de bedankpagina is /formulierslug/thankyou
De bedankpagina url staat als doel ingesteld in Google Analytics
De validatiemeldingen staan in de goede taal
Er staan geen url’s in de tekst van de e-mail (ivm SPAM-filters)

SEO / Analytics / Adwords
Criterium
De robots.txt ziet er als volgt uit:
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/

De urls zijn leesbaar (zonder ‘/’ aan het eind)
De juiste trackingcode staat op de goede plaats in de broncode
Pagina’s die niet geïndexeerd moeten worden staan op noindex, follow.
Namelijk: Auteurspagina’s, bedankpagina’s en privacy & cookies
De website is aangemeld voor webmaster tools en gekoppeld aan Analytics
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Check

Techniek
Criterium

Check

Alle linkjes op alle verschillende templates zijn getest en verwijzen naar de
goede pagina
Basis styling van beschikbare widgets is netjes
De site ziet er acceptabel uit in Internet Explorer, Chrome en Firefox
De site ziet er acceptabel uit op een mobiele telefoon
Favicon is in orde
De 404 error template is aanwezig en bevat een duidelijke tekst
De title tag van het 404 error template bevat de tekst: Page not found (404)
De media upload formaten matchen de breedte van het ontwerp
De reacties en trackbacks zijn uitgeschakeld
De default post-categorie is 'Nieuws' of 'Algemeen'.
Het ‘Hello World’ artikel, pagina en reactie verwijderd
Demoversie / ontwikkelomgeving is verwijderd om eventuele dode links te
kunnen opsporen
RSS Feeds staan uit, behalve diegene die wel gewenst zijn.
De volgende plug-ins zijn geïnstalleerd, geactiveerd en goed ingesteld:
Contact Form 7, WordPress SEO, Display Widgets, Simple 301 Redirects,
Broken link checker, Sucuri, Acunetix WP Security, Black Studio TinyMCE
Plugin, MCE Table Buttons, Hyper Cache, Hyper Cache Clear Link,
Generate Cache

Veiligheid
Criterium
De gebruiker ‘admin’ is verwijderd
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Check

Inhoud
Criterium

Check

Admin gebruikers aanmaken voor Collega’s.
Gebruikersnaam met beperkte rechten aanmaken voor de verschillende
webredacteuren bij de klant.

Bij verhuizing
Criterium
Er is een backup van de oude website (Tip: handige tool voor Mac
gebruikers: http://sitesucker.us/home.html)
De Adwords campagnes zijn aangepast
De doelen in Google Analytics zijn aangepast
De interne links werken
De interne links worden af en toe gecontroleerd met behulp van een plugin
Gedurende minimaal twee weken worden Analytics en webmaster tools
gecontroleerd op foutmeldingen.
301 verwijzingen zijn ingesteld
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Check

