
ONDERZOEK NAAR DE ZOEKMACHINE VRIENDELIJKHEID VAN COMMERCIËLE, 
CLOSED SOURCE CMSEN 
Versie:  2.0 
 

Dit onderzoek betreft de zoekmachine vriendelijkheid van commerciële CMS-systemen, m.a.w. systemen waar 
de afnemer van het CMS voor betaalt. Dat kan een eenmalig bedrag zijn, maar ook een maandelijkse of 
jaarlijkse contributie betreffen. Ook slaat het onderzoek alleen op CMSen die ‘closed source’ zijn, m.a.w. 
systemen waarbij alleen de leverancier van het CMS in staat is de achterliggende software aan te passen.  
Mogelijk zijn design-zaken als templates en stylesheets wel aanpasbaar. Het onderzoek betreft dus zowel dié 
CMSen die gehost worden bij de leverancier van het CMS als CMS-pakketten die op de server van de afnemer 
kunnen worden geïnstalleerd.  

Vragenformulieren worden bij voorkeur door de leverancier van het CMS ingevuld. Indien die informatie echter 
niet beschikbaar komt, kan die ook door gebruikers van het CMS worden ingevuld mits die zeer bekend zijn 
met de mogelijkheden en beperkingen van het CMS. Ingevulde vragenformulieren dienen te worden 
opgestuurd naar info@seoguru.nl en worden in principe gepubliceerd op de SEOguru website of daarbuiten, 
tenzij aan de betrouwbaarheid van de antwoorden wordt getwijfeld. 

Voortschrijdend inzicht kan maken dat de vragenlijst in de loop van de tijd wordt aangepast. Respondenten 
zullen dan worden benaderd met de vraag hun antwoorden te updaten.  

Publicaties van nieuwe CMS-uitkomsten worden gecommuniceerd via de SEOguru-mailinglijst. U kunt zich 
daarvoor opgeven via de homepage van de SEOguru-website. 

 

 
www.seoguru.nl 

mailto:info@seoguru.nl
http://www.seoguru.nl/
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Algemene vragen CMS Antwoord 

Naam CMS Publer 
Leverancier CMS Publer B.V. 
Website CMS www.publer.com 
Betreft het een hostingpakket (d.w.z. software/database te installeren bij afnemer 
CMS) of draait het CMS op de server van de leverancier? Svp antwoorden in termen 
van “hosting bij leverancier” of “hosting bij afnemer”. 

Publer is SaaS 

Type server (Hardware) - 
Type besturingssysteem op server (Linux, Unix, Windows, etc.) Linux 
Type database op server ( MySQL, Oracle, SQL Sever, etc.) ? MySQL 
Is er helpdesk ondersteuning aanwezig? Zo ja, op welke wijze (telefoon, email, 
supportsysteem)? Hoeveel uur per dag? 

Ja, tefelonisch (gratis nummer), e-mail, traininingen en supportsysteem. Elke 
werkdag van 09:00 tot 17:30, voor Publer Premium is een 24/7 support af te sluiten. 

Is er specifieke helpdesk ondersteuning omtrent SEO? Ja, onze helpdesk heeft ook SEO specialisten in dienst 
Met wat voor modules is de standaardconfiguratie uitbreidbaar? Vacatures, Projecten, Fotomodule, Twitter, Google Maps, Video’s, FAQ, Betalingen, 

Nieuwsbrief, Extranet, Gastenboek en Forum. 
Zijn de met dit CMS gebouwde websites geschikt voor:  
 Bedrijfswebsites? Ja 
 Webshops/ecommerce? Ja 
 Weblogs? Ja 
Prijsmodel (prijzen ex btw):  
 Eenmalige kosten standaardconfiguratie Van 1.000 tot 35.000 euro 
 Terugkerende kosten standaardconfiguratie Van 39 tot 1.000 euro 
 Eenmalige kosten extra modules Afhankelijk van module 
 Terugkerende kosten  extra modules Afhankelijk van module 
 Kosten support Inbegrepen 
 Migratiekosten website naar andere leverancier/provider - 
 Overige kosten - 
 Uurtarief bij specifieke uitbreidingen 75 tot 110 euro 
Voorbeelden van websites die met dit CMS zijn gebouwd:  
 Site 1 www.spazuiver.nl 
 Site 2 www.thebridge.nl  
 Site 3 www.bodhitv.nl  
Bij wie liggen de eigendomsrechten van de websites die met dit CMS zijn gebouwd? Alle rechten van de HTML/CSS en database liggen bij de klant. 

http://www.publer.com/
http://www.spazuiver.nl/
http://www.thebridge.nl/
http://www.bodhitv.nl/
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Specifieke SEO vragen CMS Antwoord 
X (ja) 
Mod (via module) 
Nvt (niet van toepassing) 

Uw toelichting (optioneel) 

Code generatie Head sectie van de pagina’s 
Is head-title aanpasbaar door gebruiker? X  
Wordt er gecontroleerd of de head-title uniek is?   
Wordt er gecontroleerd of de head-title de juiste lengte heeft? 
(min. 5, max. 63 tekens inclusief spaties) 

X  

Is meta-description aanpasbaar door gebruiker? X  
Wordt er gecontroleerd of de meta-description uniek is?   
Wordt er gecontroleerd of de meta-description de juiste lengte heeft? 
(min. 45, max. 150 tekens inclusief spaties) 

X  

Is meta-robots aanpasbaar door gebruiker? X  
Kan er een Google verificatiecode worden opgenomen in de meta-sectie? 
(t.b.v. Google Webmaster Tools) 

X  

Kan de meta-sectie onbeperkt worden uitgebreid, bijv. met canonical, googlebot, etc? X Op verzoek kunnen wij de meta-sectie volledig 
naar wens van de klant/marketeer inrichten. 

   

Code generatie Body sectie van de pagina’s 
Is H1 aanpasbaar door gebruiker? X  
Kan aan afbeeldingen door gebruiker het alt-attribuut worden toegekend? X Naast de alt-attribuut kan ook de Title attribuut 

worden aangegeven. 
Wordt gecontroleerd of afbeeldingen het alt-attribuut hebben gekregen? X  
Kunnen woorden door gebruiker in <strong> worden aangegeven? X  
Kan gebruiker aan hyperlinks de rel=nofollow toevoegen? X  
Kan gebruiker rdf- of microformats-elementen toevoegen?   
Kan er eenvoudig een broodkruimelpad aan de pagina worden toegevoegd? X  



 

 
4 

 

Door CMS gegenereerde URL’s 
Genereert CMS statische URL’s?  
(bv. /autos/lada/ i.p.v. /index.php?id=10) 

X  

Kan aan iedere directory in de URL een pagina worden gehangen? 
(In voorbeeld dus onder zowel /, als /autos/ als /autos/lada/, etc.) 

X  

Zijn URL’s vrij aanpasbaar door gebruiker CMS? X  
Indien URL wordt aangepast kan er dan een 301-redirect worden gedefinieerd? X Dit gebeurt automatisch door het systeem na het 

aanpassen van een URL. 
In geval van internationale websites:    
  -kunnen de landspecifieke delen van de website onder subdir’s worden 
 geplaatst? (bv. /de/, /fr/, etc.) 

X  

 -kunnen de landspecifieke delen van de website gekoppeld worden aan 
 verschillende domeinen? (bv. www.domein.de, www.domein.fr, etc.) 

  

Zijn de URL’s in de door het CMS gegenereerde menus voor Google zichtbaar, d.w.z. niet 
verstopt achter javascript? (te controleren via de Google cache)  

X  

   

Sitemaps 
Kan er een gebruikers-sitemap (sitemap.html) worden gegenereerd? X  
Kan er een .xml sitemap (voor zoekmachines) worden gegenereerd? X Standaard aanwezig op iedere installatie 
Kan er een .xml video sitemap (voor zoekmachines) worden gegenereerd?   
Worden alle sitemaps automatisch geupdate bij toevoeging pagina’s? X  
Wordt Google automatisch gepinged bij de update van een .xml sitemap? X  
   

Snelheid van met CMS gebouwde websites 
Hoeveel .css-bestanden worden standaard aangeroepen vanuit een pagina? 3 Standaard, pagina en print. 
Indien aantal groter dan één: is het mogelijk de .css-bestanden samen te voegen tot één, 
i.v.m. beperking requests server en daarmee het behalen van snelheidswinst? 

Ja Tevens is het mogelijk gebruik te maken van het 
Publer Content Delivery Network 

Hoeveel .js-bestanden worden standaard aangeroepen vanuit een pagina? Geen Indien de layout het toestaat en de klant geen 
Google Analytics wenst, is het mogelijk om geen .js 
in te laden 

Indien aantal groter dan één: is het mogelijk alle .js-bestanden samen te voegen tot één, 
i.v.m. beperking requests server en daarmee het behalen van snelheidswinst? 

Ja  
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Is het mogelijk om afbeeldingen te lezen uit één samengestelde afbeelding, i.v.m. 
beperking requests server en daarmee het behalen van snelheidswinst? 

Ja Wij ontwikkelen standaard voor onze websites 
sprites.  

Garandeert leverancier een minimale performance voor de server waarop het CMS 
draait?  Zo ja, hoe wordt die ‘minimale performance geformuleerd? ‘  

Ja Bij de premium versie van Publer zijn performance 
contracten af te sluiten, die op maat in te richten 
zijn. Standaard geven wij een 99,9% 
beschikbaarheids garantie voor de hosting van ons 
SaaS product.   

   

Overige zaken 
Kan de website vrij onder iedere, in bezit van gebruiker zijnde domeinnaam, worden 
geplaatst? 

X  

Kan de gebruiker eigen bestanden in de root plaatsen zoals bv .htacces?  Dit kan alleen op speciaal verzoek, vanwege 
veiligheidsredenen.  

Werkt het CMS niet met session-id’s via een method=”get”? X  
Kan een Google Analytics code aan iedere pagina worden toegevoegd? X  
Kan de 404-pagina worden afgevangen, d.w.z. speciale content krijgen? X Custom 404’s met zoekfunctie en sitemap zijn geen 

probleem 
Wordt iedere pagina onder één URL gegenereerd? (ivm voorkoming duplicate content) X  
Kent het CMS een limiet op het aantal te genereren pagina’s of anderszins een limiet op 
de hoeveelheid content? 

X Nee, hoe meer content hoe beter. De payoff van 
Publer is dan ook “more content”. 

Is de gegenereerde html code W3C-valid? (te testen via http://validator.w3.org/feed/) X  
Bevat het CMS een SEO–handleiding of SEO-helpteksten? X  

http://validator.w3.org/feed/
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Niet genoemde SEO zaken, maar wel in CMS aanwezig 
Publer probeert haar gebruikers te laten zien waarvoor bepaalde zaken belangrijk zijn 
voor SEO, zoals de invoer van pagina titels en beschrijvingen. Dit doet Publer door een 
voorbeeld te tonen van de gegevens in de Google context, zie onderstaande screenshot:.  
 

 

X  

Met Publer kunt u eenvoudig onderscheid maken tussen pagina’s in het menu (of 
meerdere menu’s), losse pagina’s (wel zichtbaar voor Google) en service pagina’s 
(pagina’s die niet zichtbaar zijn voor Google, zoals een bedankt pagina).  

X  

In Publer heb je op het dashboard gelijk inzicht in het aantal “inkomende links” naar de 
website.  

X  

   

Naar waarheid ingevuld door 
Naam Hans Maltha 
Email hans@publer.com 
Bedrijf Publer 
Website http://www.publer.com 
Huidige datum 31 december 2009 
Wat is uw relatie met dit CMS? (Eigenaar/gebruiker) Eigenaar en tevens gebruiker (www.publer.com) 
U accepteert eventuele publicatie (op SEOguru-website en mogelijk ook elders) van al uw 
antwoorden? 

Ja 

mailto:hans@publer.com
http://www.publer.com/
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