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O resultado é de 64/100

Conteúdo SEO

Título Hire Remote Team | Hire Remote Employees - Lerio

Cumprimento : 48

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição Hire remote Team in minutes at Lerio. We make it very simple to hire
and manage remote teams anywhere in the world.

Cumprimento : 116

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

Palavras-chave Hire remotely working teams, Hire dedicated remote team, Hiring a
remote team, Hire remotely,

Perfeito, a página contém palavras-chave META.

Propriedades Og
Meta

Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.

Propriedade Conteúdo

image https://lerio.io/wp-content/themes/lerio/assets/i
mg/og_lerio_img.png

image:type image/png

image:width 1024

image:height 1024

locale en_US

type website

title Hire Remote Team | Hire Remote Employees -
Lerio



Conteúdo SEO

description Hire remote Team in minutes at Lerio. We
make it very simple to hire and manage
remote teams anywhere in the world.

url https://lerio.io/

site_name Lerio

Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 8 0 0 0 0

[H1] Your Global HR tool to hire anyone anywhere remotely
[H2] Extend your team of professionals and hire the right
people at the right place using one platform.
[H2] Lerio allows businesses of all sizes to optimize HR
processes and use all the benefits related with remote work
space.
[H2] Effective way to manage HR processes remotely
[H2] Choose the rate that suits your business
[H2] Any questions? Write to us!
[H2] Contact Us
[H2] Thank You!
[H2] Thank You!

Imagens Encontrámos 12 imagens nesta página.

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

Rácio Texto/HTML Rácio : 24%

Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15,
mas menor que 25 porcento.

Flash Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Iframe Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

Reescrita de URL Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!

Underscores (traços
inferiores) nas URLs

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

Ligações para a
própria página

Encontrámos um total de 11 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros



Ligações SEO

Statistics Ligações externas : noFollow 0%

Ligações externas : Passa sumo 9.09%

Ligações internas 90.91%

Ligações para a própria página

Âncoras Tipo Sumo

Home Internas Passa sumo

About Internas Passa sumo

How it works Internas Passa sumo

Prices Internas Passa sumo

For candidates Internas Passa sumo

Contact Internas Passa sumo

Get Started Internas Passa sumo

Send Request Internas Passa sumo

- Externas Passa sumo

Terms & Conditions Internas Passa sumo

Privacy Policy Internas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave payroll hire remotely need

employees possible remote
lerioio application new

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave Conteúdo Título Palavras-
chave

Descrição Cabeçalho
s

hire 5

https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Flerio.io%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flerio.io%2Fabout-us%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flerio.io%2Fhow-it-works%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flerio.io%2Fprices%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flerio.io%2Ffor-candidates%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flerio.io%2Fcontact%2F
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Flerio.io%2F%23
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Flerio.io%2F%23contact
https://octopusreview.com/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flerio-io%2F%3FviewAsMember%3Dtrue
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Flerio.io%2Fterms-and-conditions
https://octopusreview.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Flerio.io%2Fprivacy-policy


Consistência das Palavras-chave
lerioio 4

need 4

remote 4

possible 3

Usabilidade

Url Domínio : lerio.io
Cumprimento : 8

Favicon Ótimo, o site tem um favicon.

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua Otimo! A língua declarada deste site é en.

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 : 10
Avisos : 3

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.



Documento
Perfeito. Não foram detetados estilos CSS nas etiquetas HTML!

Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).

Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais
que 6).

Atenção, o site não tira vantagem da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

Otimização para
dispositivos móveis Icon Apple

Meta Viewport Tag

Conteúdo Flash

Otimização

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

http://lerio.io/sitemap.xml

Robots.txt http://lerio.io/robots.txt

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

Analytics Em falta

Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.

Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics)
permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade
que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo
que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
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