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Keleta metų iš eilės teikėme web 
programavimo paslaugas, tiek 
kuriant naujus, tiek 
administruojant senus projektus. 
Vykdant šią veiklą susidurėme su 
daugybę netvarkingai 
suprogramuotų internetinių 
puslapių, kuriuos kurėjai 
atiduodavo savo klientams. Tokie 
netvarkingi - blogai 
suprogramuoti puslapiai - lėtai 
veikia, sunkiai indeksuojami 
paieškos sistemų, o kartais ir 
kurimo logika visiškai neatitinka 
standartu...

Apie mus



Apie mus

Tada pagalvojome, kad kiekvienas svetainės 
savininkas turi žinoti už ką jis moka pinigus ir ar jo 
nupirktas projektas atitinka šių dienų tendencijas. 
Tačiau mūsų paslauga skirta ne tik projekto 
savininkui, ji orientuota ir į programuotojus, 
marketingistus ir žmonės atsakingus už saugumą.

Puslapio auditavimas pagal esminius kriterijus yra 
labai svarbus, nes tai pagrindinis kelias į gerai 
indeksuojamą svetainę, kuri greitai tampa randama 
paieškos sistemuose. Įvairių sričių analizė leidžia 
išskirti tinklapio silpnasiąs vietas, o aprašytos 
rekomendacijos leidžia taisyti padarytas klaidas.



Laikojuosta

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Susidomėjimas 

internetinių tinklapių 

kūrimo ypatumais, 

žinių įsigyjimas, idėjos 

atsiradimas.

dabar

Žinių gilinimas, 

nemokami sprendimai 

smulkiems klientams, 

TVS įžvalga ir 

pritaikymas projektams

Projekto paleidimas: 

internetinių svetainių 

programavimas ir 

administravimas, naujų 

klientų paieška, esamų 

klientų palaikymas.

Darbas su stambiais 

klientais, internetinių 

svetainių kuryba, 

modulių 

programavimas, 

hostingo planų 

teikimas, klientų 

konsultavimas web 

specializacijoje.

Pradėjome teikti 

internetinių svetainių 

SEO paslaugas, 

tinklapių atitikimo 

pagal standartus 

patikra ir klaidų 

šalinimas kliento web 

svetainėje.

Naujo projekto 

paleidimo darbai, 

naujos idėjos 

realizavimas, 

pagalbinių programų 

sukurimas, partnerių 

paieška.

Teikiame tinklapių 

auditavimo paslaugas, 

tokias kaip: seo 

analizė, techninė 

analizė, usability 

analizė, mobilumas, 

konkurencingos 

aplinkos nustatymas, 

web saugaus resurso 

analizė, marketingo 

analizė, įsilaužimo 

galimybių analizė,..



Ką mes siūlome

2
mobilumas

Nustatoma kaip greitai pasikrauna 
mobiliesiems įrenginiams pritaikyta 

mobilioji web versija, kokia yra 
optimizacija, ar puslapis tvarkingai 
pasikrauna skirtinguose mobiliųjų 

OS.

1
technologijos

Analizuojamos naudojamos web 
technologijos, serverio parašai, ip 

adresai, puslapio pakrovimo laikas, 
analitikos įrankiai, W3C standartai, 
katalogų saugumai bei kiti svarbūs 

parametrai.

seo
Nustatomas svetainės PageRank, 

Meta tagai, antraštės, paveikslėlių 
atributai, Text/Html raitingas, 

indeksuoti puslapiai, URL 
peradresavimai, robots ir sitemap 

tikrinimas, bei kiti svarbūs SEO 
aspektai.

5
konkurencingumas

Pagrindinių konkurentų nustatymas, 
konkurentų web resursų analizė, 

palyginamoji analizė pagal kriterijus, 
raktažodžių analizė, atgalinių 

nuorodų analizė, plagijato paieška 
išskirtuose puslapiuose.

4
usability

Patogumas naudojantis web resursu. 
Į šitą analizė įeina: tinklapio 

struktūros analizė, navigacijos ir 
paieškos sistemų analizė, puslapio 

patrauklumas, atvaizdavimas 
skirtinguose interneto naršyklesė

6
marketingas

Kiek laiko praleidžia vartotojai 
puslapyje, geografinė padėtis, iš 

kokių šaltinių atėjo, kokia naršyklė, 
OS, kiek apsilankymų turi puslapis, 

bei kiti analitiniai duomenys.



Ką mes siūlome

7
saugumas

Spragų analizavimas, web serverio 
konfiguracija, parametrų 

manipuliacijos (SQL Injection, CRLF 
Injection, DOM XSS bei kiti), failų ir 

direktorijų analizavimas, silpnų 
slaptažodžių nustatymas.



Kas analizuojama?
Technologijos (1)

Serverio IP

WEB

Pakrovimo laikas
Serverio
parašas

W3C klaidų
paieška

Encoding
nustatymas

Kodavimo
technologijos

WhoIS 
nustatymas

Nuotraukų 
optimizacija

Analytics
įrankiai

Responsive
nustatymas

Papildomi
kriterijai

Plagiato 
paieška



Kas analizuojama?

Analizuojama 
skirtinguose 
modeliuose – ieškoma 
neatitikimu

Telefono OS

Analizuojama 
skirtinguose telefono 
OS sistemose – krovimo 
laiko nustatymas

Telefono rezoliucija

Telefono naršyklė

Telefono Modelis

Analizuojama ar svetainė 
prisitaiko prie skirtingo 
dydžio ekranų

Analizuojama 
skirtinguose naršyklėse 
– ieškoma neatitikimu

Mobilumas(2)



Kas analizuojama?

01 02 03 04

08 07 06 05

Nurodų 
analizė

Meta name 
raktažodžiai

Indeksuoti 
puslapiai

XML
robots

Domeno 
analizė

Text/Html 
reitingas

.htacess
URL

SEO (3)

vidiniai
Išoriniai SEO



Puslapio patrauklumas
Nustatomi pagrindinia kriterijai

Naudojimo patogumas
Ar lengas ir suprantamas meniu
išdėstymas, turinio pateikimas

Atvaizdavimas naršyklėse
Nustatoma kaip svetainė atrodo 
skirtinguose naršyklesė

Naudotojo patogumui
Kokie veiksmai yra sukurti ir kaip 
galima juos pagerinti

Usability (4) Kas analizuojama?

h

c
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Konkurencingos aplinkos nustatymas

5 pagrindiniai kriterijai kurie padės nustatyti pagrindinius

konkurentus, jų reprezentavimą elektroninėje erdvėje.

Konkurentų
nustatymas

Konkurentų
analizavimas

Strategijos
išgrynimas

Svetainių
palyginimas

Optimizavimo
procesai

Konkurencingumas (5)



AnalitinisMarketingas(6)

Auditorija
Nustatoma lytis, 
vietovė, kalba, 
apsilankymų kiekis

Informacijos
suvestinė 

Įgijimas 
srauto analizė: 
nustatymas per kokius 
kanalus ateina žmonės į 
Jūsų svetainę

Elgsena 
svetainės turinys, 
sparta, naudotojo 
laikas svetainėje,..

52%
Moteris

48%
Vyrai



WEB
svetainė

PLANAVIMAS PRADINIS ETAPAS ĮŽVALGA PAGRINDINĖ ANALIZĖ REKOMENDACIJOS

Testas į 
įsibrovimą

Kompleksinis
Saugumo
auditas

Direktorijų 
saugumas

Failų
saugumas

Virusų 
paieška

Probleminių
Skriptų paieška

Įkrovimo keiksmingo
kodo į serverį 
galimybių analizė

XSS

HTTP 
response

Serveris

SQL
injekcijos

Kodo injekcijos

Nuotolinio
Kodo paleidimas

Rizikų
analizė

Detali ataskaita

Rekomen-
dacijos

Ataskaita

Saugumas (7)

1 2 3 4 5



Kokianauda

Norint turėti konkurencinga 
pranašumą ir aplenkti konkurentus 
neužtenka turėti vien svetainę, 
reikia pasirūpinti, kad jį atitiktų 
reikalavimus ir būtų gerai 
pozicijonojama.

Lyderystė

KAM TO REIKIA?01

Žinosite savo svetainės trukūmus, 
pateikti reikalavimai padės 
išspręsti tinklapio klaidas bei sekti 
aukštesnių vietų paieškos 
sistemose.

Nauda

KOKIA NAUDA?02

Visi darbai atliekami nuo savaitės 
iki pusantro menėsio, viskas 
priklauso nuo analizės 
sudėtingumo ir projekto apimties.

Laikas

KOKIE TERMINAI?03



Validus

kodas
SEO

Patogus

išdėstym
as

Saugus 
resursas

Ideali 
svetainė

Ideali svetainė



PAGRINDINIS

200€

SEO analizė

Usability analizė

Technologijų analizė

Užsakyti

STANDARTINIS

350€

SEO analizė

Usability analizė

Technologijų analizė

Konkurencingumas/ Marketingas

Užsakyti

PROFESIONALUS

1500
€

nuo

Web saugumas

Serverio saugumas

Failų ir direktorijų saugumas

Technologijos

Užsakyti

Planai

http://www.pagecores.com/index.html#pagrindinis-planas
http://www.pagecores.com/index.html#tinklapiu-analizes-kainos
http://www.pagecores.com/index.html#tinklapiu-analizes-kainos
http://www.pagecores.com/index.html#tinklapiu-analizes-kainos
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