SAVVII MANAGED WORDPRESS HOSTING

Klantcase 112Brabant.nl en BrabantActueel.nl

15% meer traffic door snelle
WordPress Hosting en advies
Dankzij de gespecialiseerde WordPress Hosting van
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15% gestegen en de bounce rate is gedaald tot 48%.
In deze referentiecase lees je hoe Savvii tot deze
resultaten is gekomen.

www.savvii.com/nl

info@savvii.com

@Savvii

+31 (0) 24 820 00 00

KLANTCASE 112BRABANT.NL EN BRABANTACTUEEL.NL

Ilse Murk is eigenaar van de websites 112Brabant.nl en
BrabantActueel.nl. Toen ze BrabantActueel aankocht,
ging Ilse op zoek naar een nieuwe
hosting partij om de performance van deze website
te verbeteren.

OPLOSSEN VERVUILDE
DATABASE

“Met de vorige website hoster was de performance
van de websites niet al te best”, vertelt Ilse. “Ook de
beantwoording van de tickets was langzaam. En als je
hulp kreeg, was het advies het meestal nét niet.”
In haar zoektocht naar een gespecialiseerde WordPress hosting provider kwam Ilse via WP Engine bij
Savvii terecht. “Savvii reageerde snel op mijn informatieaanvraag en gaf een uitgebreid rapport van de
oude sites met daarin de bottlenecks, opvallende
zaken en advies voor optimalisaties. Daarop was snel
zichtbaar dat er veel winst te behalen was
qua performance van de websites.”

Na de eerste analyse van Savvii kwam aan het licht
dat de database van deze site vervuild was, wat een
slechte invloed op de performance had. Ilse Murk
besloot daarom de website opnieuw te bouwen in
WordPress. “Met tips en advies van Savvii hebben we
de database en de foto’s meteen op de juiste manier
geïmporteerd”, zegt Ilse

Savvii zette op een tijdelijke server een testsituatie
neer. Ilse Murk: “Bij de test bleek meteen al dat
BrabantActueel.nl in alle opzichten vele malen beter
presteerde. Daarom heb ik besloten om met Savvii in
zee te gaan. De hulp van Savvii heb ik als zeer prettig
ervaren. Tijdens de eerste weken kreeg ik uitstekende hulp aangeboden en vele tips om
BrabantActueel.nl nog beter en sneller te maken.”

NAAST DE VERVUILDE DATABASE HADDEN BEIDE
SITES BAAT BIJ DE VOLGENDE OPTIMALISATIES
OM DE PERFORMANCE TE VERBETEREN:
• Instellen van Memcache
• Het combineren van JS en CSS
• Comprimeren van afbeeldingen
Vanwege de goede ervaringen met Savvii werd
112Brabant.nl eveneens naar deze hosting provider
overgezet.

WAAROM SNELLE WORDPRESS HOSTING BELANGRIJK IS
Dankzij snelle WordPress hosting rankt je website beter in Google en wordt hij dus beter
gevonden door potentiële klanten. Een snellere website zorgt tevens voor een betere
Adwords kwaliteits-score wat betekent dat je minder kosten aan Google Adwords kwijt bent.
Dankzij snelle website hosting wordt je website zowel organisch als betaald beter gevonden
en bespaar je kosten omdat de klik-prijzen van Adwords lager zijn. Verder worden het aantal
conversies en de conversie-ratio positief beïnvloed omdat een snelle website voor een betere
gebruikerservaring zorgt.

info@savvii.com
+31 (0) 24 820 00 00
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STAPPENPLAN SAVVII

Om tot goede resultaten te komen, volgt Savvii het
volgende stappenplan:
1. TRIAL SERVER/TESTEN WEBSITE
Bij deze stap wordt er breed gekeken naar de performance van de website. Er wordt gekeken naar
reactietijden zoals TTFB*, Total Load* en DOM*.
Vervolgens wordt er gekeken naar de opbouw (waterval) van de website om te zien of hier opvallende
requests uitspringen die wellicht langer duren dan zou
moeten.

Naast hoogwaardige WordPress
hosting geeft Savvii advies om de
performance, snelheid en stabiliteit
van websites te verhogen.

2. ANALYSE VAN BOTTLENECKS & OPTIMALISATIES
Op basis van de trial levert Savvii een analyserapport
met optimalisatievoorstel.
3. OPTIMALISATIES UITVOEREN (ZOVER MOGELIJK)
4. TWEEDE ANALYSE
5. GESPREK OVER HOSTING PAKKET
De klantcase van 112Brabant.nl en BrabantActueel.
nl heeft Savvii aangepakt door in eerste instantie via
een trial server te testen hoe de websites presteerden
en wat mogelijke optimalisaties waren. Uiteindelijk is
er gekozen voor het VPS Ten pakket omdat duidelijk
werd dat er meer resources nodig waren dan dat
een VPS One bood. Met de VPS Ten hebben beide
websites genoeg resources en heeft Cees den Dekker,
developer van de websites, de ruimte om eventueel
nieuwe websites direct toe te voegen aan de server.

Savvii is de managed
WordPress hosting provider
voor en door WordPress
professionals.
Onze missie is jouw succes!
14 dagen Savvii proberen met gratis
laadtijd check?

Ontvang een gratis trial

info@savvii.com
+31 (0) 24 820 00 00
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DE RESULTATEN

112BRABANT.NL
Dankzij het advies én de snelle WordPress hosting van
Savvii is de performance van 112Brabant.nl duidelijk
verbeterd.
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POSITIEVE PERFORMANCE-RESULTATEN
•
•
•

TTFB* van 0.27 seconden naar 0.21 seconden
DOM Interactive** van 1.7 seconden naar
1.2 seconden
Total Load*** van 2.3 seconden naar
1.6 seconden (in de cache)

info@savvii.com
+31 (0) 24 820 00 00

De Bounce rate van 112Brabant.nl is in een paar
maanden tijd gezakt van 62% naar 48%.
Het aantal websitebezoekers van 112Brabant.nl is
gestegen tot 1.400.000 per maand,
een stijging van 15%.
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BRABANTACTUEEL
Voor BrabantActueel zijn de resultaten als volgt.

TESTRESULTAAT VÓÓR OPTIMALISATIE
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TESTRESULTAAT NA OPTIMALISATIE
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POSITIEVE PERFORMANCE-RESULTATEN
•
•
•

TTFB* ongeveer gelijk gebleven rond
0.2 seconden
DOM Interactive** van 1.7 seconden naar
1.5 seconden
Total Load*** van 2.5 seconden naar
1.7 seconden (in de cache)

info@savvii.com
+31 (0) 24 820 00 00

*

TTFB staat voor time-to-first-byte en is een
meetinstrument om de reactietijd van de
webserver te meten.
** Als je website DOM Interactive is, wil dat zeggen
dat de website voor de bezoeker klaar lijkt met
laden. Verborgen op de achtergrond gebeurt dan
nog het een en ander wat de gebruiker niet hoeft
te zien.
*** Total Load staat voor de tijd die nodig is om de
complete webpagina te laden.
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‘VLEKKELOZE
SAMENWERKING
MET SAVVII’

Ilse Murk, eigenaar 112Brabant.nl en BrabantActueel.nl,
over de samenwerking met Savvii: “De samenwerking
tussen ons is vlekkeloos verlopen. We hebben
uitstekende hulp gekregen bij het overzetten van de
sites en daarbij goede tips gekregen voor optimale
inrichting. De professionals van Savvii denken serieus
mee en dragen voor elk probleem een oplossing aan.
Zelfs tijdens de trial periode.

De professionals van Savvii denken
serieus mee en dragen voor elk
probleem een oplossing aan.

Ik ben nu al een aantal maanden klant bij Savvii
en kan alleen maar zeggen dat de service en de
klantgerichtheid nog steeds erg goed zijn. Precies wat
ik zoek bij een serviceprovider. Verder is de hosting
die ze leveren ook top: de server is altijd up & running.
Onderhoud aan de server wordt tijdig gemeld en
eventuele problemen snel opgelost. De snelheid van
reageren bij Savvii is altijd goed. Ik kan Savvii van harte
aanbevelen.”

Wil je weten wat snelle WordPress hosting van Savvii kan
beteken voor jouw website? Vraag hier de gratis trial aan.

www.savvii.com/nl

info@savvii.com

@Savvii

+31 (0) 24 820 00 00

