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Website-urile sunt accesate de pe diverse dispozitive in ziua de astazi, nu doar
de pe computerele de tip desktop sau de pe laptopuri. Astazi, vizitatorii de
pagini Web isi folosesc si telefoanele pentru a cauta ceva pe Internet, pentru a
face o comanda, a rezerva o camera de hotel, a citi recenzii despre un anumit
produs pe care vor sa il achizitioneze, pentru a comunica cu prietenii si pentru
multe alte lucruri.

Website-urile sunt accesate de pe diverse dispozitive in ziua de astazi, nu doar de pe
computerele de tip desktop sau de pe laptopuri. Astazi, vizitatorii de pagini Web isi
folosesc si telefoanele pentru a cauta ceva pe Internet, pentru a face o comanda, a
rezerva o camera de hotel, a citi recenzii despre un anumit produs pe care vor sa il
achizitioneze, pentru a comunica cu prietenii si pentru multe alte lucruri.
De aceea, detinatorii de website-uri care doresc sa isi creasca traficul catre site-urile
lor trebuie sa dea atentie si procesului de optimizare site pentru telefoanele mobile,
nu doar celui de optimizare site pentru computere, fie ele desktop-uri sau notebookuri. Si de cele mai multe ori, metodele acestor procese difera, in functie de audienta
target.
In cazul in care ne referim la utilizatorii mobili, detinatorii de site-uri trebuie sa
inteleaga ca inainte de toate, vizitatorii lor cauta informatii rapide si precise, si nu
intra pe site-uri ca sa piarda vremea. De aceea, site-urile optimizate pentru utilizatorii

mobili trebuie sa renunte la tot ceea ce nu este de folos acestora, si anume: poze,
grafice, scheme care nu prezinta niciun interes vizitatorilor (si care sunt in mod
normal postate pe site-ul optimizat pentru utilizatorii de computere), reclame, melodii
care ruleaza in background (niciun utilizator mobil nu are nevoie de asa ceva, in
conditiile in care acestia isi pot alege singuri o anumita melodie din libraria telefonului
lor, sau un post de radio preferat), butoane nefolositoare, si taburi inutile, ca de
exemplu “Despre noi” sau “Misiune si viziune”.
Cu cat sunt eliminate mai multe informatii continute in mod normal pe site-ul
optimizat pentru utilizatorii de computere, cu atat mai usor utilizatorii mobili vor gasi
ce le trebuie pe site-ul optimizat pentru telefoane si tablete. Si cu cat mai repede vor
gasi ce le trebuie, cu atat mai des vor vizita site-ul respectiv si il vor mentiona si
prietenilor si cunostintelor lor.
In final, precizam faptul ca informatia de pe un site optimizat pentru telefoane mobile
trebuie sa curga de sus in jos, niciodata de la stanga la dreapta, cum se mai intampla
in cazul site-urilor pentru computere. Dorinta de a avea bare numai verticale exista si
in cazul acestor din urma site-uri, insa in functie de dimensiunile ecranelor
utilizatorilor de computere, mai exista totusi posibilitatea de aparitie si a barelor
orizontale. Cu toate acestea, specialistii in Web design recomanda folosirea numai a
barelor verticale de scrolling, nu si a celor orizontale, indiferent ca vorbim de
computere sau de telefoane mobile, respectiv tablete.
Vezi mai multe pe : www.optimizare-site.com.ro
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