
Yahoo - hvordan får jeg min side optaget
Yahoo er stadig et vigtigt index i danmark, næsten, men ikke helt, på højde med
Jubii. En optagelse i yahoo vil give trafik, og derfor kan det godt betale sig at gøre
lidt ud af sin tilmelding. Læs her hvad du skal gøre for at komme med.
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Yahoo - hvordan får man sin side optaget.

Yahoo er et index. Det betyder, at det er mennesker der vurderer de enkelte sider, og beslutter om de skal
med eller ikke. Den danske del af Yahoo optager stadig siden gratis, men den internationale tager penge
for det, ganske mange penge. Det, at det er mennesker der foretager vurderingen, betyder ikke, at der
ikke er regler og ting man kan gøre for at komme med. Rygtet vil vide, at der er nogle standard ting der
skal være i orden, og så er der ekstra ting man kan gøre. Nedenstående artikel beskriver hvad du bør gøre
før du tilmelder dit site til Yahoo og andre indexer, og en del afrådene kan også anvendes i forhold til
deciderede søgemaskiner som f.eks. google.

Igen er det vigtigt at forstå at Yahoo er til for de mennesker der søger i Yahoo, og ikke for web-masterne.
Det betyder at Yahoo altid vurdere om det tilmeldte site kan bidrage med noget nyt/andet end det, der
allerede er med, før de optager et site.

1. Indhold.
Indholdet det vigtigste, uden indhold bliver du aldrig optaget i nogen form for søgemaskine.Du skal dog
vide at indhold alene ikke gør det. Du bør foretage søgninger i Yahoo, med alle dine vigtigt søgeord, og
finde ud af hvad der allerede er af indhold på de sider der er optaget. Du skal så skrive noget bedre/ mere
fyldestgørende/andet/nyere indhold end det, der allerede findes i Yahoo. Helt generelt går indexerne efter
sites, hvis indhold kan tilføje noget til deres samling, inten i form af noget nyt, en anden måde at se noget
gammelt på eller eller tilføjelser til eksisterende data.
Du må aldrig tilmelde et halvfærdigt site, hvor du mangler at skrive en masse indhold. Indholdet skal være
på plads før du tilmelder, ellers bliver du ikke optaget. Det er dog en fordel at det fremgår at dit site er et
site i stadig udvikling, hvor der hele tiden sker noget og hvor nyge og andre emner vil blive behandlet.
Sitet må dog, som sagt ikke fremstå halvfærdigt.

2. Brugervenlighed.
Brugervenlighed er meget vigtigt for Yahoo, Hvis de Yahoo-medarbejdere der gennemser dit site ikke har
let ved at finde indholdet og ved at finde rundt generelt, bliver du ikke optaget. Brugervenlighed og
overskuelig navigation er altid vigtigt, men hvis du vil optages i Yahoo, er det uundværligt, dette er er
område du bør arbejde meget med, og lad gerne andre bedømme og hjælpe dig med dette område.

3. Site Map.
Et Site Map kunne godt være beskrevet i punktet ovenfor, da det er en del af det du bør gøre for at gøre
dit site brugervelnligt. Grunden til at site Map har fået sit eget punkt, er at det siges at være et af de
elementer der skal være på et site, hvis du vil rimelig sikker på at få dit site med. Hvis ikke du decideret
kalder det "Site Map", så bør du i hvert tilfælde have en eller anden oversigt over dit site, grafisk eller
tekst baseret, både af hensyn til dine brugere og af hensyn til Yahoo.

4. Design.
At web-sitet er pænt og overskueligt hjælper altid, hvis også det ser professionelt ud, hjælper det
yderligere og kan du gøre dit design helt specielt, kan det være kraftigt medvirkende til at du kommer
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med. Husk at siderne ikke må være for tunge, hvis du irritere Yahoo's medarbejdere med lange ventetider,
er du sikker på at blive lagt i bunken med sites, der ikke kommer med.

5. Personhenførbart.
Personhenførbart er et godt ord, Det betyder at web-sitet har kontakt oplysninger, og her er en e-mail
adresse ikke nok, hvor du kan få fat i en rigtig person/firma/organisation. Dette er et af de parametre der
skal være i orden, hvis du vil optages ordentligt. Sørg for at have en adresse og et telefon nummer på dine
sider og at der er tale om rigtige adresser og telefonnumre, der faktisk findes, Alt andet vilfå dig bannet for
livstid.

6. De juridiske ting.
Alle firmaer vil have juridiske ting på deres web site. Her er tale om Copyright markeringer, Privacy
statement, Ansvarsbegrænsningserklæring/ Ansvarsfraskrivelseserklæring og tilsvarende ting. Dette skal
være i orden.

7. tilmeldingen.
Først skal du finde den rigtige kategori. Dette er dobbelt vigtigt, da det dels et lettest at blive optaget, hvis
dit site passer godt til kategorien, og da en forkert placering i Yahoo vil give dig mindre trafik og dårligere
trafik end den rigtige placering kunne have givet dig. Brug tid på at finde den rigtige kategori, generelt er
det lettest, hvis du forsøger at tilmelde helt ude i Yahoos struktur, altså ikke vælger en generel kategori
hvis du overhoved kan snævre den yderligere ind. Læs beskrivelserne for de sites der allerede er optaget i
din kategori, og skriv så din egen så den ligner uden at være ens.

Du kan selvfølgelig altid stille spørgsmål her på eksperten, og du er velkommen til at kontakte mig på
kim@bufferzone.dk med spørgsmål, kommentarer, rettelser (stavefejl og andet). undlad venligst at stille
spørgsmål i artiklens kommentare, der kan jeg jo ikke svare på dem.
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Ganske god, især hvis man er ny på området.
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Ekstrem anvendelig i forhold til indexer. Der er nogle pointer jeg ikke selv havde overvejet. Jeg ved nu
hvorfor yahoo har virket lidt uopnåelig.
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En OK artikel, man kunne ønske sig den var lidt mere dybdegående, og lige var læst igennem en ekstra
gang, så de sidste tastefejl kunne blive rettet.
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