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Checklista 
 
  

Działanie  

 Analiza założeń migracji  

 Lokalizacja kluczowych zagrożeń

 Stworzenie listy URL  

 Analiza i weryfikacja makiet  

Zebranie kluczowych danych  

 Zrzut sitemap, htaccess i robots

 Zrzut danych search console  

Screeny kluczowych stron przed 
migracją  

Crawl serwisu przed migracją  

 

 

 

 

 

https://if.pl 
662 Warszawa / NIP: 5213843564 KRS: 0000754227 Kapitał zakładowy: 31

Checklista – Migracja serwisu

Opis 

PRZED MIGRACJĄ  

Czy jest potencjalne zagrożenie dla SEO?  

Lokalizacja kluczowych zagrożeń  Jakie aspekty serwisu zmieniają się najbardziej i gdzie 
jest potencjalne ryzyko?  

Jak najszersza lista typów stron które mają być 
przekierowane. 

Czy makiety spełniają zasady SEO?  

 Czy udokumentowane zostały informacje typu 
szybkość ładowania się strony 

Zrzut sitemap, htaccess i robots  Czy posiadamy wersję “przed wdrożeniem” plików 
htaccess, sitemap i robots.txt? 

 Czy posiadamy zrzut kluczowych danych z search 
console? 

Screeny kluczowych stron przed Czy mamy screeny kluczowych typów stron “przed 
migracją”?  

 Czy posiadamy jak najobszerniejszy crawl adresów 
URL? 
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serwisu 

TAK |  NIE 

   

Jakie aspekty serwisu zmieniają się najbardziej i gdzie    

   

   

  

Czy posiadamy wersję “przed wdrożeniem” plików    

Czy posiadamy zrzut kluczowych danych z search    

Czy mamy screeny kluczowych typów stron “przed   

Czy posiadamy jak najobszerniejszy crawl adresów   
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Działanie  

NA ŚRODOWISKU TESTOWYM I PO MIGRACJI

Crawl serwisu  

Screeny kluczowych stron po 
migracji  

Zrzut htacccess, robots, sitemap 
xml 

Porównanie meta danych po 
migracji  

Porównanie tagów 
odpowiadających za indeksację

Weryfikacja renderingu strony

Test przekierowań  

Weryfikacja treści niewidocznych

Analiza logów serwera  

Weryfikacja Page Speed serwisu

Weryfikacja przekierowań  

Weryfikacja htaccess, robots, 
sitemap xml  
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Opis 

NA ŚRODOWISKU TESTOWYM I PO MIGRACJI  

Czy posiadamy crawl serwisu na testach / po migracji?

Czy strony zmieniły się w nieprzewidziany sposób w 
porównaniu z poprzednimi? 

Zrzut htacccess, robots, sitemap 
Czy nie ma błędów w plikach? 

Czy Meta title, description są poprawne? 

odpowiadających za indeksację  
Czy treści w canonical, next/prev, href lang i robots są 
poprawne? 

Weryfikacja renderingu strony  Czy strona w Search Console renderuje się poprawnie?

Czy przekierowania działają poprawnie? Czy nie 
występują przekierowania 302 lub wielokrotne? 

Weryfikacja treści niewidocznych  h1, dane strukturalne, analityka 

Błędy 4xx, 5xx, poszukiwanie ruchu na niewłaściwych 
adresach 

Weryfikacja Page Speed serwisu  Czy szybkość ładowania się serwisu nie zmieniła się na 
niekorzyść? 

Czy stare adresy URL przekierowują w kodzie 301 na 
nowe adresy? 

Weryfikacja htaccess, robots, Czy pliki zawierają prawidłowe dane i nie powodują 
konfliktów? 
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Czy posiadamy crawl serwisu na testach / po migracji?   

Czy strony zmieniły się w nieprzewidziany sposób w   

  

  

Czy treści w canonical, next/prev, href lang i robots są   

Czy strona w Search Console renderuje się poprawnie?   

Czy przekierowania działają poprawnie? Czy nie 
 

  

  

Błędy 4xx, 5xx, poszukiwanie ruchu na niewłaściwych   

Czy szybkość ładowania się serwisu nie zmieniła się na   

ą w kodzie 301 na   

Czy pliki zawierają prawidłowe dane i nie powodują   

  

  

  

  


