Kennisbank > Zoekmachine Optimalisatie > NL-Search Engine Optimization: SEO Tools app
en SEO services

NL-Search Engine Optimization: SEO Tools app en SEO
services
Merliza N. - 2021-12-08 - Zoekmachine Optimalisatie
SEO (Zoekmachine Optimalisatie) is zowel een schone kunst als eenvoudig gezond
verstand. Het kan voor sommige bedrijfseigenaars een praktijk van vallen en opstaan zijn,
want elk bedrijf en elke website is anders - en de eigenaars van elke site kunnen hun sites
anders instellen.
Het lezen van de uitgebreide informatie die onze Forum moderator hieronder geschreven
heeft, zal u helpen om de juiste SEO op uw hele ShopFactory website toe te passen.
Door de basisrichtlijnen te volgen en volledig gebruik te maken van de SEO mogelijkheden
in ShopFactory - kunt u het vallen en opstaan om uw website geïndexeerd en goed
gerangschikt te krijgen bij de zoekmachines elimineren.
Er zijn een heleboel "mythes" over het doen van goede SEO die tot verwarring kunnen
leiden. In de loop der jaren hebben wij allemaal wel eens misleidende informatie over SEO
gelezen of te horen gekregen. Om duidelijk uit te leggen wat SEO is:
Veel mensen interpreteren de verschillen tussen de termen "SEO-Search
Engine Optimization"
en "Zoekmachine Marketing". Er is een duidelijk verschil: SEO is slechts een
onderdeel van "Zoekmachine Engine Marketing (SEM)".
SEO is het proces van het verbeteren van de zichtbaarheid op basis van de inhoud van uw
website - dit omvat afdelingspagina's, artikelen en producten. SEO is speciﬁek aan de
eindgebruiker van ShopFactory om zijn site te bouwen met SEO inhoud in gedachten.
SEO'en van uw site houdt rekening met: de inhoud van uw pagina's, waaronder - tekst,
meta-tags, afbeeldingen, alt. tags op afbeeldingen, en bestandsnamen - en hoe die op elk
van uw pagina's, en door uw site heen, gerangschikt zijn.
Ook het hebben van een "Zoekmachine Vriendelijke" website is iets waar u zich geen
zorgen over hoeft te maken. ShopFactory is ontworpen met SEO in gedachten. ShopFactory
zorgt voor de HTML code en de catalogisering van uw pagina's (met behulp van een zelf
gegenereerd sitemap.xml bestand - dat u bij elke zoekmachine indient). Het bevat alle
functies die u nodig hebt om hoger in de zoekmachines te komen. Het is belangrijk op te
merken: wegens regelmatige veranderingen in de algoritmen van zoekmachines - kan
NIEMAND plaatsing in de rangschikking voor zoekopdrachten op zoekmachines garanderen.

U kunt zich abonneren op onze SEO Tools app dienst, zodat u problemen die in de
rapporten van uw ShopFactory SEO dienst gevonden worden, kunt bijwerken en corrigeren.
De beste manier om de rangschikking te verbeteren is door de inhoud van uw site te
verbeteren.
1. SEO voor Pagina's - (afdelingspagina's en artikelpagina's (dit kunnen ook op onderwerp
kennis gebaseerde artikelen zijn, nieuwsbrieven, en andere referentie pagina's die u
gebruikt als landing of doorway pagina's)

2. SEO voor Producten - (Deze twee onderwerpen zijn duidelijk verschillend als gevolg van
recente veranderingen in de zoekmachines, en zullen verschillende resultaten opleveren,
afhankelijk van uw speciﬁeke bedrijf)

Houd dit in gedachten:
• U MOET ELKE PAGINA en ELK product op uw site SEO-en om de beste resultaten op te leveren!!!
Elke pagina en elk product op uw site is een potentiële landingspagina om verkeer naar uw site te
lokken.
• Hoe meer pagina's u goed SEO'd, hoe interessanter u bent voor de zoekmachine. Als u pagina's
on-SEO'd laat, kan dat uw ranking beïnvloeden.
• Hoe lang uw site al actief online is. Zoekmachines nemen hun eigen tijd - geduld en tijd zijn
essentieel en liggen buiten uw macht als het om zoekmachines gaat.
• Hoeveel concurrentie u hebt beïnvloedt uw rangschikking.
• Hoe "verwant" elke pagina op uw site is met uw belangrijkste trefwoorden en inhoud.
•Regionale en taal-zoekopdrachten kunnen een verschil maken, d.w.z. er zijn regionale
zoekmachines: Google.co.uk, Google.fr, Google.nl, Google.au, enz. - U kunt hoog eindigen op een
van deze, maar laag op Google.com, afhankelijk van uw locatie / werkterrein.
• Het aantal links naar uw site beïnvloedt uw rangschikking - u kunt werken aan een natuurlijke
opbouw van back-links naar uw site in de loop van de tijd.

Het kan zijn dat uw online winkel niet genoeg tekstinhoud gebruikt over uw hele site. Zowel
afdelings- als productpagina's moeten een goede tekstuele inhoud hebben.

Om u te abonneren op ShopFactory SEO Tools app, hoeft u alleen maar de APP dienst in uw
account aan te zetten.
Activeer de SEO Tools app in uw ShopFactory account
- Open uw winkel in ShopFactory
- In het linker menu, klik op ShopFactory Centrale pagina
- Klik in de meest rechtse kolom op de "App Store" knop om verbinding te maken met de SF
Cloud backend interface
- Selecteer "SEO Tools" om u aan te melden voor onze SEO app service,
https://app.santu.com/buynow/plan/extraservice
- Klik op de "App toevoegen" knop
Een van onze in-house SEO experts zal uw SEO Tools account instellen en contact met u
opnemen voor meer informatie. U krijgt een handleiding & instructies voor uw ShopFactory
SEO Tools en u kunt naar behoefte training en diensten krijgen van onze in-house SEO
experts om:
1: Fouten uit uw webpagina's te verwijderen om beter te ranken
2: De beste trefwoorden voor uw website te vinden
3: Optimaliseer uw webpagina's voor relevante trefwoorden
4: De links te analyseren die naar uw site verwijzen
5: Verbeter de links die naar uw site verwijzen
6: Controleer uw rangschikking op Google, Google Mobile, Bing en Yahoo
7: Controleer de uptime van uw website
8: Analyseer de Google Ads campagnes van uw concurrenten
9: Analyseer de SEO campagnes van uw concurrenten
10: Analyseer de sociale media
11: Analyseer de bezoekers van uw website
12: Maak indrukwekkende rapporten
SEO Merchant Services - Wat nu, als uw SEO Rapportage Service eenmaal is
opgezet
Wanneer u zich aanmeldt voor ShopFactory SEO Rapportage Service, zult u eerst een e-mail
ontvangen van onze verkoopafdeling waarin om essentiële informatie wordt gevraagd.
U kunt op die e-mail reageren, en de gevraagde informatie meesturen, zodat uw SEO
Rapportage Service kan worden opgezet.
Binnen een paar uur, zodra uw account is ingesteld, zult u een e-mail ontvangen met uw
inloggegevens, zodat u toegang krijgt tot uw online SEO rapportage dienst.

De e-mail bevat de link naar onze SEO Rapportage Service en de inloggegevens:
Rapport Login Locatie: https://www.shopfactory.com/seotools/
Domein: XXXXXXX
Wachtwoord: XXXXXXX
U zult ook twee gidsen ontvangen:
1) SEO Gids - Gids voor de beste SEO praktijken voor uw website.
2) ShopFactory SEO Gebruikershandleiding - Voor het gebruik van de rapportagediensten.
Wij bieden ook SEO consultaties aan en onze SEO Experts kunnen uw site bekijken om
speciﬁeke hulp en instructies te geven over het bijwerken van uw site voor nieuwe ranking
normen, en wat u eventueel moet aanpakken op uw website.
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een oﬀerte en om te bestellen
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een oﬀerte en om te bestellen

