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61 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Undvik omdirigeringar från målsidan
Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

Undvik omdirigeringar från målsidan för följande kedja med omdirigerade webbadresser.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från

Mobil
innehåll ovanför mitten
Det finns 3 skriptresurser och 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimera visning av CSS för följande:
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
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https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/691ae0b7-f353-a26d-6d63-8692d265143b
(utgångsdatum har inte angetts)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (utgångsdatum har inte angetts)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minuter)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539971374960 (10 minuter)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minuter)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minuter)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minuter)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,29 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Minifiera HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

Minifiera HTML för följande resurser för att minska storleken med 125 B (12 % reduktion).
Om du förminskar https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=325
04&_t=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=00011CF8E9806559ED4C0D86109CA26
3879F&ia_uid=00011CF8E9806559ED4C0D86109CA263879F kan du spara 125 B (12 %
minskning) efter komprimeringen.
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Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,3 kB (23 % reduktion).
Om du förminskar https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60
244edce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623 kan
du spara 4,3 kB (23 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 3,2 kB (19 % reduktion).
Om du komprimerar
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite_mobile.jp
g kan du spara 3,2 kB (19 % reduktion).

3 Godkända Regler

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.

Minifiera CSS
CSS-koden är kompakt. Läs mer om att förminska CSS-kod.
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Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
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5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.

Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.

Gör tryckytor tillräckligt stora
Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på
dem på en pekskärm. Läs mer om att göra tryckytor tillräckligt stora.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.
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Desktop

77 / 100 Hastighet
Överväg att Fixa:

Undvik omdirigeringar från målsidan
Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

Undvik omdirigeringar från målsidan för följande kedja med omdirigerade webbadresser.
http://bauen.de/
http://www.bauen.de/
https://www.bauen.de/

Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Desktop

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/openx/b6163aa6-6283-a26d-6520-14a2b158181b
(utgångsdatum har inte angetts)
https://pr-bh.ybp.yahoo.com/sync/yieldlab/075f86a4-e93a-4430-9f51-d1533b0cae23
(utgångsdatum har inte angetts)
https://t13.intelliad.de/cl/4363539373136323131303.js (utgångsdatum har inte angetts)
https://tags.tiqcdn.com/utag/axelspringer/immowelt-bauen.de/prod/utag.js (5 minuter)
https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=axelspringer/immoweltbauen.de/201808020911&cb=1539971381168 (10 minuter)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15 minuter)
https://immowelt-d.openx.net/w/1.0/jstag?nc=46859844-bauen.de (60 minuter)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60 minuter)
https://www.google-analytics.com/plugins/ua/ec.js (60 minuter)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 0,32 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Minifiera HTML
Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara
många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

Minifiera HTML för följande resurser för att minska storleken med 125 B (12 % reduktion).
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Om du förminskar https://20779843p.rfihub.com/ca.html?rb=32504&ca=20779843&_o=325
04&_t=20779843&ra=4979984535052&ssv_custid=0001399ED1F68BDD45FBEC909E9518E
956EE&ia_uid=0001399ED1F68BDD45FBEC909E9518E956EE kan du spara 125 B (12 %
minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 4,3 kB (23 % reduktion).
Om du förminskar https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60
244edce45f18cd867b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623 kan
du spara 4,3 kB (23 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 3 skriptresurser och 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://ad.yieldlab.net/yp/67354,5109629,117824,69391
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-59dbb74f2a9c46f212e70c8e1
db74199-4e358495e853f996224d8dd5830a4f5f.js.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-91173bd60244edce45f18cd86
7b0e42d-12e9b1160dc5090dcdf4a8c442774c35.js.gzip?1538464623

Optimera visning av CSS för följande:
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https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-ebb5e0fc13c160ce1e011b2d5
bd1f8aa-c4ac7197dcd13363717347b64b5981fa.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-3af0f30963cdb50a4de057329
553316a-04ff1c73509c6925966b300c52cdfe60.css.gzip?1538464623
https://www.bauen.de/typo3temp/assets/compressed/merged-5a8725535aecdf0779981d2c3
9b754ec-8076711f8095060769aae69024a9e843.css.gzip?1538464624

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 66,7 kB (36 % reduktion).
Om du komprimerar https://tpc.googlesyndication.com/simgad/7584105554147013516 kan
du spara 34,3 kB (51 % reduktion).
Om du komprimerar
https://www.bauen.de/fileadmin/Resources/Public/Images/EmoPics/Emo_Startseite.jpg kan
du spara 18,3 kB (19 % reduktion).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/f/
a/csm_Hauskatalogbestellung_Daten_b734dba725.jpg kan du spara 5,7 kB (70 %
minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/7/
6/csm_Hauskatalogbestellung_Bundesland_1a08722fea.jpg kan du spara 4,3 kB (71 %
minskning).
Om du komprimerar och ändrar storleken på https://www.bauen.de/fileadmin/_processed_/2/
c/csm_Hauskatalogbestellung_Anbieter_56c5274ebe.jpg kan du spara 4,1 kB (64 %
minskning).

3 Godkända Regler

Aktivera komprimering
Komprimering har aktiverats. Läs mer om att aktivera komprimering.
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Minifiera CSS
CSS-koden är kompakt. Läs mer om att förminska CSS-kod.

Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
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