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O resultado é de 63/100

Conteúdo SEO

Título Solycall - Télésecrétariat dédié aux professionnels de la santé

Cumprimento : 63

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição Expert de la permanence téléphonique médicale (télésecrétariat),
SOLYCALL s’adresse aux médecins, généralistes, spécialistes et les
professionnels de la santé.

Cumprimento : 159

Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.

Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.

Propriedades Og
Meta

Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.

Propriedade Conteúdo

locale fr_FR

type article

title Télésecrétariat dédié aux professionnels de la
santé

description Une question ? Appelez le +33(0)4 23 10 04 52

url https://www.solycall.fr/

site_name Solycall

image https://www.solycall.fr/wp-content/uploads/202
0/09/Solycall-250x250-1.png

image:width 500

image:height 500



Conteúdo SEO

Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
5 8 2 0 0 0

[H1] Optez pour le télésecrétariat !
[H1] SOLYCALL : votre agence experte en services de
télésecrétariat pour professionnels de la santé
[H1] Services Solycall pour les professionnels de la santé
[H1] Formules sans engagement
[H1] Contactez Solycall
[H2] Télésecrétariat : permanence téléphonique
[H2] Dédié aux professionnels de la santé
[H2] Barbara Noel : directrice Solycall
[H2] Télésecrétariat : permanence téléphonique
[H2] Découverte : 25€ H.T. / MOIS
[H2] Solycall : 150€ H.T. / MOIS
[H2] Pro : 300€ H.T. / MOIS
[H2] Options de télésecrétariat
[H3] Téléphonie :
[H3] Agenda :

Imagens Encontrámos 6 imagens nesta página.

Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.

Rácio Texto/HTML Rácio : 8%

O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15
porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar
mais conteúdos em forma de texto.

Flash Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Iframe Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

Reescrita de URL Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de
consulta).

Underscores (traços
inferiores) nas URLs

Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas
suas URLs.

Ligações para a
própria página

Encontrámos um total de 5 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics Ligações externas : noFollow 0%



Ligações SEO
Ligações externas : Passa sumo 40%

Ligações internas 60%

Ligações para a própria página

Âncoras Tipo Sumo

Passer au contenu Internas Passa sumo

admin Internas Passa sumo

S’abonner Internas Passa sumo

UBICENTREX Externas Passa sumo

Netcom Agency Externas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave professionnels votre les solycall 

télésecrétariat vous vos 8h30 santé
des

Consistência das Palavras-chave

Palavra-
chave

Conteúdo Título Palavras-
chave

Descrição Cabeçalh
os

votre 21

professionnels 17

solycall 16

santé 16

vous 14

Usabilidade

Url Domínio : solycall.fr
Cumprimento : 11

http://solycall.fr/#content
https://www.solycall.fr/author/contact-b6ipn84c/
https://www.solycall.fr/mailster/form?id=1&iframe=1
https://www.ubicentrex.fr/
https://www.netcom-agency.com


Usabilidade

Favicon Ótimo, o site tem um favicon.

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua Otimo! A língua declarada deste site é fr.

Dublin Core Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

Tipo de Documento HTML 5

Codificação Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Validação W3C Erros : 24
Avisos : 13

Privacidade do Email Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma
de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de
correio deste endereço.

HTML obsoleto Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.

Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.

Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.

Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript.

Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

Otimização para
dispositivos móveis Icon Apple



Dispositivos Móveis

Meta Viewport Tag

Conteúdo Flash

Otimização

XML Sitemap Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).

https://www.solycall.fr/sitemap_index.xml

Robots.txt http://solycall.fr/robots.txt

Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.

Analytics Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de
atividade.

    Google Analytics
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