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Confira relatório semanal das atividades
executadas por nossa equipe no site da
lrvimoveis.com.br durante a última semana.
O serviço inclui atualizações de sistema,
monitoramento, testes de desempenho e
segurança.



Resumo (1 / 2)

  Atualizações
8 atualizações do plug-in e do tema realizadas

  
Otimização do banco de
dados
172 KB apagado

  Tempo de atividade
Não houve nenhum tempo de inatividade

  Sessões do site
1,722 Sessões do site

  Visualizações de página
3,111 Visualizações de página: aumentando

  Os backups estão funcionando
O backup mais recente foi realizado em 02/12/2017, às 08:46

  O site está limpo
A verificação de segurança mais recente foi realizada em 12/12/2017, às 09:00
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A pontuação do PageSpeed é 92. A pontuação do YSlow é
65.
A verificação mais recente de desempenho foi realizada em 12/12/2017, às 00:01

  Você está acompanhando 26 palavras-chave.
Sua visibilidade mais recente (pontuação geral de SEO) é 12. Você tem 9 concorrentes.



Atualizações



8
Plugin

8 atualizações

8 plug-ins atualizados:

Yoast SEO atualizado de 5.9.2 para 5.9.3 (12/12/2017)
Yoast SEO atualizado de 5.9.1 para 5.9.2 (11/12/2017)
NextScripts: Social Networks Auto-Poster  atualizado de 4.1.0 para 4.1.1

(09/12/2017)
Contact Form 7 atualizado de 4.9.1 para 4.9.2 (09/12/2017)
Safe Redirect Manager atualizado de 1.7.8 para 1.8 (08/12/2017)
NextScripts: Social Networks Auto-Poster  atualizado de 4.0.11 para 4.1.0

(06/12/2017)
Jetpack by WordPress.com atualizado de 5.5.1 para 5.6 (06/12/2017)
Yoast SEO atualizado de 5.8 para 5.9 (05/12/2017)

Atualizações
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Otimização



172KB

Database overhead
apagado

À medida que cresce, seu banco de dados MySQL pode
diminuir o desempenho do seu site.

Otimização
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Backups





Backups

Os backups estão funcionando
Temos um total de 3 pontos de restauração do seu site. Nenhum ponto de restauração disponível
entre 05/12/2017 e 12/12/2017

Backup mais recente - 02/12/2017, às 08:46

   Versão do WordPress: 4.9.1

  Tema ativo: MH Magazine Child Theme v1.0.0

  Plugins ativados: 22     Publicações: 236     Comentários aprovados: 1
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Tempo de
atividade



Tempo de atividade


PARA CIMA

 

O tempo de atividade geral é de 100.00%

Ativo há 20 dia(s) e 22 h

Último evento

 Para cima  Sem problemas em 21/11/2017 11:09, há 20 dia(s) e 22 h
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Análise



Análise 

Sessões

google 1,701

(direct) 270

bahianoar.com 44

bing 18

br.search.yahoo.com 14

Sessões

Exibições

/reserva-sauipe/ 96

/ 91

/villa-privilege/ 89

/vallentina-vasconcellos-resid… 60

/la-vue-4-quartos-e-apartame… 57

Sessões

Brazil 1,972

United States 23

Mozambique 8

Ukraine 8

Angola 7

Taxa de devolução: 2%

Sessões de mídia social: 10

Tempo médio no site: 00:01:52

Buscas orgânicas: 1,433

1,722
Sessões do site  

3,111
Visualizações de página  

1.81
Páginas/Sessão  

71.49%

Novas sessões

-4% +4% +10% -3.29%

Referenciadores Palavras-chave

Páginas Países

Sessões do período anterior Sessões do período atual

06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017 09/12/2017 10/12/2017 11/12…

0

250

500
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http://lrvimoveis.com.br/reserva-sauipe/
http://lrvimoveis.com.br/
http://lrvimoveis.com.br/villa-privilege/
http://lrvimoveis.com.br/vallentina-vasconcellos-residence/
http://lrvimoveis.com.br/la-vue-4-quartos-e-apartamento-cobertura-na-barra/


Segurança





Segurança

O site está limpo

3 verificações de segurança foram realizadas entre 05/12/2017 e 12/12/2017

Verificação mais recente - 12/12/2017, às 09:00

Status: Verificado como limpo

Malware: Limpo

Vulnerabilidades: Limpo

Confiança da web Limpo

Nome do host: lrvimoveis.com.br

Endereço IP: 104.24.126.179
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Desempenho



Desempenho

8 verificações de desempenho foram realizadas entre 05/12/2017 e 12/12/2017

Verificação mais recente - 12/12/2017, às 00:01

Pontuação do
PageSpeed

A (92%)  
92%

Anterior: 

 

Pontuação do
YSlow

D (65%)  
65%

Anterior: 

Tempo de carregamento de página: 4.454s   (anterior: 4.757s)

Otimização do tamanho total:  1.6 MB   (anterior: 1.6 MBs)

Número total de solicitações: 58  (anterior: 58s)
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SEO



SEO (1 / 4)

9 concorrentes foram encontrados

Competitor Índice de visibilidade

www.vivareal.com.br 72

ba.olx.com.br 61

www.imovelweb.com.br 58

www.zapimoveis.com.br 56

imoveis.trovit.com.br 46

br.luxuryestate.com 37

imoveis.mitula.com.br 26

hansenimoveis.com 25

lrvimoveis.com.br 12

lrvimoveis.com.br
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Palavra-chave
Classificação mais

recente
Classificação mais antiga

First Page

  apartamento alto padrao salvador 10 9

  duetto graça 5 6

  cobertura de luxo em salvador 7 6

  apartamentos de luxo em salvador a venda 8 8

Other Keywords

  apartamentos a venda em salvador cabula 19 29

  apartamentos a venda em lauro de freitas 20 22

  mansão em salvador a venda 21 24

  imóveis de luxo 26 30

  apartamento a venda em salvador imbui 29 26

  apartamentos a venda em salvador pela caixa 30 Não classificado

Página

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) /duetto-graca/

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) /villa-arboretto/

 (BR) /reservas-do-picuaia-2-quartos-em-la…

 (BR) /edificio-mansao-caymmi/

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) /top-imbui-apartamento-3-quartos-em…

 (BR) /vallentina-vasconcellos-residence/
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SEO (3 / 4)

Keyword Newest Rank Oldest Rank

  casas de luxo a venda na bahia 31 32

  apartamentos a venda em salvador pituba 36 40

  apartamentos mais caros de salvador 36 38

  apartamento a venda em salvador 47 40

  apartamento a venda corredor da vitoria salvador 77 79

  imovel a venda em salvador 87 Não classificado

  apartamento de luxo 99 94

  apartamento a venda em salvador olx Não classificado Não classificado

  apartamento para alugar no corredor da vitoria salvador Não classificado Não classificado

  apartamento vitoria salvador Não classificado Não classificado

  apartamentos em salvador para alugar Não classificado Não classificado

  casas de luxo no rio de janeiro Não classificado Não classificado

Page

 (BR) /bahia/

 (BR) /residencial-mar-de-nice-1-e-2-quarto…

 (BR) /altavista-patamares/

 (BR) /icone-aquarius/

 (BR) /la-vue-4-quartos-e-apartamento-cob…

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) /imoveis-de-luxo/

 (BR) -

 (BR) -

 (BR) -

 (BR) -

 (BR) -
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Keyword Newest Rank Oldest Rank

  imoveis a venda em salvador pela caixa economica federal Não classificado Não classificado

  imoveis salvador aluguel Não classificado Não classificado

  mansoes a venda no encontro das aguas Não classificado Não classificado

  mansoes a venda no mundo Não classificado Não classificado

Page

 (BR) -

 (BR) -

 (BR) -

 (BR) -
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-- Saint Clair
Sócio Gerente
71 98802-0533 (WhatsApp)
71 3036-0744
http://loupbr.com
E-MAIL: saintclair@loupbr.com


