Checklist bij de
oplevering van je
website
Een website opleveren en deze migreren naar de live omgeving is één van de meest cruciale stappen.
Wij hebben de ultieme Go Live checklist samengesteld om je launch tot een goed einde te brengen.

Taak na te kijken

OK?

Opmerking

Content
Check op niet werkende links
Check op correcte links (niet meer lokaal
verwijzen)
404-pagina ingesteld
Favicon en touch icons toegevoegd
Content op elke pagina nagelezen
Vertalingen nagekeken
Placeholder afbeeldingen vervangen
Check downloadbare bestanden
Geen Javascript console logs, errors of warnings

Functionaliteiten
Werken de social shares
Test Third-Party tool (bv. CRM tool)
Check de automatische e-mails en responders
Formulieren foutboodschappen nagekeken
Formulieren werking nagekeken
Nieuwsbriefinschrijving aanwezig
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Design
Paddings - Margins zijn correct
Font-sizes zijn correct
Kleurenschema is correct
Links en knoppen hebben een focus style

Scherm compatibiliteit testing
Responsiveness check op gsm
Responsiveness check op tablet
Responsiveness check op desktop
Browser check laatste versie IE
Browser check laatste versie Safari
Browser check laatste versie Chrome
Browser check laatste versie Firefox

SEO
Redirect plan opgemaakt
Snelheidstest uitgevoerd
Meta titles en meta omschrijving nagekeken
Check afbeelding namen
Alt-tags afbeeldingen zijn toegevoegd
Open graphs nagekeken

Tracking
Google Analytics correct ingesteld
Tag Manager toegevoegd
Facebook pixel toegevoegd
Overige pixels ingesteld
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Overige tools / pixels zijn correct toegevoegd (bv.
Hotjar)

Pagina snelheid optimalisatie
Lazy loading geimplementeerd
HTML verkleind
CSS verkleind
Javascript verkleind
Afbeeldingen geoptimaliseerd voor web

Server / Hosting
SSL geactiveerd
Domeinnaam + webhosting zijn ok
DNS wijzigingen kunnen doorgevoerd worden
Nieuwe server: check alle DNS records
GZIP is geactiveerd
HTTP2 is geactiveerd

GDPR
Cookiebanner toegevoegd
Algemene voorwaarden nagelezen
Cookie policy nagelezen
Privacy policy nagelezen
Toon je alle bedrijfsinformatie?
Heb je de correcte licenties van tools, plugins,...
Copyright vermelding

Administratie
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Toegangen & paswoorden bezorgd voor CMS

Pre-launch
Is de code opgekuist?
Browser caching activeren

Back-ups en beveiliging
Back-ups zijn ingesteld
Bekijk dat de back-ups werkelijk werken
Website is beveiligd tegen spam
Zorg voor veilige wachtwoorden
Wees secuur in toegang en beheerdersrollen

Oplevering
Robots.txt ingesteld
Sitemap aangemaakt
Check alle pagina’s nog een op live-omgeving

Live
Heb je een duidelijke SLA met afspraken over
support, onderhoud, updates en
doorontwikkeling?
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Zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk? Of heb je nog
vragen rond voor jouw specifieke situatie?
Wij staan graag ter beschikking met onze inzichten en learnings. Daarom geven we jullie
graag de gelegenheid om een momentje met ons in te plannen en even te sparren.

Via d
 eze link kan je meteen vrijblijvend een afspraak inplannen.

Je kan ons ook bereiken via:
+32 483 11 15 40
Nathan@hybridagency.be

Hybrid Agency
Mechelsesteenweg 203 bus 2
2018 Antwerpen
België
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