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EPiServer lanserar modul för SEO  

SiteAttention för EPiServer ger marknadsförare möjlighet att påverka och förbättra 
sin position hos de ledande sökmotorerna 

EPiServer lanserar idag SiteAttention för EPiServer, med vilken marknadsförare i 
realtid kan sökmotoroptimera sitt innehåll. Lösningen säkerställer att sökstrategin blir 
en integrerad del av processen när man skapar innehåll, med resultatet att 
sökplaceringen  förbättras samt att relevant trafik kan drivas till webbplatsen.  Med 
lösningen, som är integrerad med Google Analytics, kan företag utveckla sin 
sökstrategi, öka konverteringarna och förbättra sina resultat online. 
 
SiteAttention för EPiServer tillhandahåller SEO-funktionalitet vid skapandet av 
innehåll. Lösningen har ett avancerat inbyggt stöd för analys av sökord och visar 
relaterade söktermer, sökvolym och hur stor konkurrensen är för sökordet,  baserat 
på statistik från Google. Marknadsförare och kommunikatörer  kan optimera sitt 
innehåll samt se förslag på hur innehållet ska utformas för bättre placering hos de 
ledande sökmotorerna.  
 
"Sök är fortfarande komplext  för många företag och organisationer och man gör 
stora investeringar inom detta område. Det är dock viktigt att inte glömma bort 
innehållet. Gör man rätt vid skapandet av innehåll tar man ett stort steg framåt mot 
att nå de resultat man vill online och behålla de resultaten över tiden. För oss är det 
viktigt att se till att våra kunder har de användarvänliga lösningar de behöver, och 
med SiteAttention för EPiServer så får de nu återkoppling direkt om SEO-
förbättringar medan de skapar innehåll”,  säger Maria Wasing, Marknadschef för 
EPiServer. 

SiteAttention innehåller en textanalysfunktion, baserad på Googles PageRank-
algoritm, som analyserar och föreslår nyckelord. Google Analytics ger råd om sökord 
baserat på mätningar av faktiska sidvisningaroch visar antalet besökare på varje sida 
som kommer från sökmotorer och vilka söktermer som används. 
 
SiteAttention för EPiServer finns tillgänglig omedelbart. Produkten finns i två nivåer, 
där basnivån innehåller grundläggande SEO-råd med återkoppling i realtid och är 
kostnadsfri. Premiumnivån omfattar rådgivning med integrerad Googledata och finns 
tillgänglig för en månatlig serviceavgift.  

För ytterligare information om SiteAttention för EPiServer, vänligen besök: 
www.episerver.com/seo  

 

För mer information: 
Maria Wasing, Europeisk marknadschef, EPiServer 
Tel: +46 73 852 17 52 
maria.wasing@episerver.com. 

http://www.episerver.com/seo
mailto:maria.wasing@episerver.com
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Om EPiServer 
EPiServer är en ledande leverantör av lösningar som möjliggör en engagerande 
webbnärvaro som driver slutkundens affärsresultat. Mer än 4000  kunder världen 
över använder EPiServers plattformar som kombinerar innehåll, digitala 
mötesplatser, e-handel och kommunikation med ett anpassningsbart dashboard. 
EPiServers CMS-plattform är grunden för fler än 20 000 webbplatser och används 
dagligen av fler än 130 000 webbredaktörer. All försäljning av EPiServers plattformar 
sker genom ett omfattande nätverk med fler än 520 partners i över 30 länder. 
EPiServer kombinerar stabiliteten och support av en kommersiell product med 
EPiServer World, ett aktivt nätverk av mer än 15 000 utvecklare. Företaget är 
certifierad guldpartner till Microsoft och har fått högsta betyg, AAA, av Dun & 
Bradstreet sedan år 2000. EPiServer grundades 1994 och har kontor i Sverige, USA, 
Danmark, Norge, Finland, Holland, Sydafrika, Australien och Storbritannien. 
Företaget ägs av IK2007-fonden. IK Investment Partners (”IK”) är ett europeiskt 
private equity bolag med nordiska rötter som förvaltar cirka 5,7 miljarder euro i 
kapital. För mer information, besök www.episerver.se. 
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