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 Akt ua l i z a c e Akt ua l i z a c e

Já dro W ordPressuJá dro W ordPressu

 WordPress je v nejaktuálnějš í verzi. WordPress je v nejaktuálnějš í verzi.

Zá zna my o a ktua l i za c íchZá zna my o a ktua l i za c ích

Tyto aktualizace pluginů a témat byly provedeny během poslední doby hlášení.

AktualizaceAktualizace DatumDatum VerzeVerze

DiviDivi 30/03/2022 at 22:5730/03/2022 at 22:57 4.15.1 do 4.16.04.15.1 do 4.16.0

WPMU DEV DashboardWPMU DEV Dashboard 29/03/2022 at 1:0229/03/2022 at 1:02 4.11.10 do 4.11.114.11.10 do 4.11.11

Smush ProSmush Pro 24/03/2022 at 22:1324/03/2022 at 22:13 3.9.7 do 3.9.83.9.7 do 3.9.8

SmartCrawl ProSmartCrawl Pro 21/03/2022 at 23:0921/03/2022 at 23:09 2.19.0 do 2.19.12.19.0 do 2.19.1

DiviDivi 19/03/2022 at 10:5619/03/2022 at 10:56 4.15.0 do 4.15.14.15.0 do 4.15.1

Hummingbird  ProHummingbird  Pro 18/03/2022 at 0:3518/03/2022 at 0:35 3.3.1 do 3.3.23.3.1 do 3.3.2

DiviDivi 17/03/2022 at 22:5717/03/2022 at 22:57 4.14.9 do 4.15.04.14.9 do 4.15.0

WPMU DEV DashboardWPMU DEV Dashboard 17/03/2022 at 5:5917/03/2022 at 5:59 4.11.9 do 4.11.104.11.9 do 4.11.10

Supreme Modules Pro For DiviSupreme Modules Pro For Divi 16/03/2022 at 10:3316/03/2022 at 10:33 4.8.34 do 4.8.384.8.34 do 4.8.38

SmartCrawl ProSmartCrawl Pro 12/03/2022 at 7:0912/03/2022 at 7:09 2.18.0 do 2.19.02.18.0 do 2.19.0

WordPress CoreWordPress Core 11/03/2022 at 22:5611/03/2022 at 22:56 WordPress 5.9.1 do WordPress 5.9.2WordPress 5.9.1 do WordPress 5.9.2







DiviDivi 10/03/2022 at 22:5610/03/2022 at 22:56 4.14.8 do 4.14.94.14.8 do 4.14.9

Complianz GdprComplianz Gdpr 09/03/2022 at 21:3409/03/2022 at 21:34 6.1.0.1 do 6.1.26.1.0.1 do 6.1.2

Supreme Modules Pro For DiviSupreme Modules Pro For Divi 08/03/2022 at 10:2708/03/2022 at 10:27 4.8.31 do 4.8.344.8.31 do 4.8.34

Snapshot ProSnapshot Pro 07/03/2022 at 16:2007/03/2022 at 16:20 4.7.0 do 4.7.14.7.0 do 4.7.1

Defender ProDefender Pro 07/03/2022 at 16:2007/03/2022 at 16:20 2.7.1 do 2.8.02.7.1 do 2.8.0

AktualizaceAktualizace DatumDatum VerzeVerze
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 B e z pe č no st B e z pe č no st

Skenová ní  ma lwa ruSkenová ní  ma lwa ru

Pravidelně kontrolujeme kód, abychom hledali zranitelný, škodlivý a škodlivý kód na celém webu.

 Váš kód je čistý,  obloha je jasná. Váš kód je čistý,  obloha je jasná.

Monitorová ní  b lockl is tuMonitorová ní  b lockl is tu

Každých 6 hodin kontrolujeme seznam bloků Společnosti Google, abychom zjistili, zda je tento web bez malwaru.

 Vaše doména je momentálně čistá. Vaše doména je momentálně čistá.

Vyloučené  IP a dresyVyloučené  IP a dresy

Automaticky ochraňujeme vaši přihlašovací stránku a soubory před hackery a boty.

 Během doby posledního h lášení jsme zaznamenali 5 odstřihnutí. Během doby posledního h lášení jsme zaznamenali 5 odstřihnutí.

Poslední výlukaPoslední výluka 31 března, 2022 0:2831 března, 2022 0:28

Výluky přih lášeníVýluky přih lášení 00

Výluky 404Výluky 404 11
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 P ro vo z usc ho pno st  ( U pt i m e ) P ro vo z usc ho pno st  ( U pt i m e )

Sta tis tikySta tis tiky

Toto hlášení uvádí detaily jak dostupný byl server vaší stránky během této doby. To zahrnuje dobu nečinnosti a průběrnou dobu odezvy.

 Vaše stránka neměla žádnou dobu nečinnosti během doby h lášení. Vaše stránka neměla žádnou dobu nečinnosti během doby h lášení.

DostupnostDostupnost 100%100%

VýpadkyVýpadky 00

OdstávkaOdstávka 0s0s

D oba  odezvyD oba  odezvy

Tento graf ukazuje dobu odezvy vašeho serveru za dobu v tomto hlášení. Čím kratší doba odezvy, tím lepší.
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Audity Google Lighthouse SEO zajišťují, že je vaše stránka
optimalizována pro hodnocení výsledků vyhledávače. Doporučujeme
provést co nejvíce akcí.

100 
/100

Skóre pro Desktop
100 

/100
Skóre pro Mobile

 S EO S EO

SEO a udi tySEO a udi ty

Datum posledního testuDatum posledního testu March 31, 2022 @ 2:05 pmMarch 31, 2022 @ 2:05 pm

Shrnutí audituShrnutí auditu Stoln í počítačStoln í počítač Mobiln í telefonMobiln í telefon

Audity obsahuAudity obsahu  

Audity procházení a indexováníAudity procházení a indexování  

Responzivn í audityResponzivn í audity  

∂
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 Z á l o hy da t Z á l o hy da t

PřehledPřehled

Momentálně zálohujeme vaši stránku Týdně. Detaily o poslední záloze najdete níže.

 Všechny vaše webové stránky jsou  zálohovány. Všechny vaše webové stránky jsou  zálohovány.

Poslední zálohaPoslední záloha 28/03/2022 at 14:2328/03/2022 at 14:23

Velikost poslední zálohyVelikost poslední zálohy 259.0 MB259.0 MB

HarmonogramHarmonogram TýdněTýdně

‚
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Návštěvy

8181
↓17%

Unikátní návštěvy

7272
↓23%

Návštěvnost stránky

115115
↑1%

Unikátní zobrazení stránky

9191
↓11%

Průměrná doba jedné návštěvy

40. 27  secs40. 27  secs
↑213%

Míra okamžitého opuštění (Bounce
rate)

77. 7%77. 7%
↑7%

Průměrná doba načítání stránky

1. 43  secs1 . 43  secs
↑18%

 Ana l yt i ka Ana l yt i ka

Provoz (Tra ff ic )Provoz (Tra ff ic )

Přehled analýzy provozu za momentální dobu hlášení v porovnání s minulou.
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