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O resultado é de 65/100

Conteúdo SEO

Título Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction API

Cumprimento : 46

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição We manage rotating proxies and headless browsers for you. Web
scrape without barriers for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

Cumprimento : 148

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

Palavras-chave web scraping api, web crawler, scraping, data extraction, web scraper,
web scraping, html extraction, rotating proxies, javascript rendering,
headless chromium browsers

Perfeito, a página contém palavras-chave META.

Propriedades Og
Meta

Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.

Propriedade Conteúdo

locale en

type website

title Synato: Web Scraping &amp; Data Extraction
API

description We manage rotating proxies and headless
browsers for you. Web scrape without barriers
for cheap with our API. Build web crawlers
without any hassle!

url https://synato.io/

site_name Synato.io

image https://synato.io/promo.png



Conteúdo SEO
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Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 7 0 0 0 0

[H1] .css-1e49c1d{font-size:25px;font-weight:400;padding-top:
var(--chakra-space-5);letter-spacing:4px;text-align:center;font-
family:Nunito,-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe
UI",Helvetica,Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI
Emoji","Segoe UI Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1e49c1d{font-size:30px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1e49c1d{font-size:35px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1e49c1d{font-size:40px;pa
dding-top:var(--chakra-space-10);text-align:left;}}@media
screen and (min-width: 80em){.css-1e49c1d{font-size:45px;}}
All-in-One.css-1313h2f{font-size:30px;font-weight:var(--chakra-
fontWeights-bold);text-align:center;font-family:Nunito,-apple-
system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Helvetica,Arial,sans-
serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI Emoji","Segoe UI
Symbol";}@media screen and (min-width:
30em){.css-1313h2f{font-size:35px;}}@media screen and
(min-width: 48em){.css-1313h2f{font-size:40px;}}@media
screen and (min-width: 62em){.css-1313h2f{font-
size:45px;text-align:left;}}@media screen and (min-width:
80em){.css-1313h2f{font-size:50px;}}Web Scraping API
[H2] We manage rotating proxiesand Chromium browsers for
you
[H2] .css-1pmo57c{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;dis
play:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit
-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-
items:center;width:100%;-webkit-transition:all
0.2s;transition:all 0.2s;outline:0;font-size:1rem;padding-left:var
(--chakra-space-4);padding-right:var(--chakra-space-4);padding
-top:var(--chakra-space-2);padding-bottom:var(--chakra-space-
2);border-radius:10px;font-weight:500;}.css-1pmo57c:focus,.cs
s-1pmo57c[data-focus]{box-shadow:var(--chakra-shadows-outli
ne);}.css-1pmo57c:hover,.css-1pmo57c[data-hover]{backgrou
nd:var(--chakra-colors-blackAlpha-50);}.css-1pmo57c[disabled]
,.css-1pmo57c[aria-disabled=true],.css-1pmo57c[data-disabled
]{opacity:0.4;cursor:not-allowed;}.css-p0vksp{-webkit-
flex:1;-ms-flex:1;flex:1;text-align:left;}What is Synato?.css-4dw
45m{width:1em;height:1em;display:inline-block;line-height:1e
m;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;color:c
urrentColor;opacity:1;-webkit-transition:-webkit-transform
0.2s;transition:transform 0.2s;transform-origin:center;font-
size:1.25em;vertical-align:middle;}
[H2] Do you charge for failed requests?
[H2] What happens if a website shows a captcha?
[H2] What proxy should I choose?
[H2] Can I make requests concurrently?
[H2] Can you create a web scraper for me?



Conteúdo SEO

Imagens Encontrámos 21 imagens nesta página.

21 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar
texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem
melhor o conteúdo das suas imagens.

Rácio Texto/HTML Rácio : 2%

O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15
porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar
mais conteúdos em forma de texto.

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 12 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics Ligações externas : noFollow 0%

Ligações externas : Passa sumo 8.33%

Ligações internas 91.67%

Ligações para a própria página

Âncoras Tipo Sumo

Features Internas Passa sumo

Demo Internas Passa sumo

Pricing Internas Passa sumo

https://synato.io/#features
https://synato.io/#demo
https://synato.io/#pricing


Ligações para a própria página

Docs Internas Passa sumo

Blog Internas Passa sumo

Log in Internas Passa sumo

Sign up Internas Passa sumo

Terms &amp; Conditions Internas Passa sumo

Twitter Externas Passa sumo

Contact us Internas Passa sumo

FAQ Internas Passa sumo

API Docs Internas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave proxies rendering scraping web

synato api requests music instagram free

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave Conteúdo Título Palavras-
chave

Descrição Cabeçalho
s

web 9

proxies 8

scraping 8

api 7

synato 5

Usabilidade

Url Domínio : synato.io
Cumprimento : 9

Favicon Ótimo, o site tem um favicon.

https://docs.synato.io
https://blog.synato.io
https://app.synato.io/login
https://app.synato.io/signup
http://synato.io/#
https://twitter.com
https://synato.io/#contact
https://synato.io/#faq
https://docs.synato.io/login


Usabilidade

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 : 1
Avisos : 0

Privacidade do Email Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

HTML obsoleto Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.

Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.

Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.

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



Dispositivos Móveis

Otimização

XML Sitemap Em falta

O site não tem um mapa XML do site (sitemap) - isto pode ser
problemático.

Um mapa do site identifica todas as URLs que estão disponíveis para
rastreio, incluindo informação acerca de atualizações, frequência de
alterações ou a importancia de cada URL. Isto contribui para uma
maior inteligência e eficiência do rastreio.

Robots.txt http://synato.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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