
Implementace SSL šifrování (HTTPS)

Věděli jste, že bez HTTPS vám Google neumožní využívat jejich reklamní služby? A také, že 
vyhledávače budou váš web hodnotit hůře než weby s HTTPS? Pokud ne, zbystřete! Vyhledávače 
začínají HTTPS upřednostňovat čím dál více, je to hlavně z důvodu bezpečnosti pro zákazníky. 

Vás se to však může dotknout ještě razantněji, než si myslíte. Omezení PPC, remarketingu, Google 
Merchant a také propad organických pozic ve vyhledávačích. To vše vás může potkat, pokud zanedbáte 
včasný přechod na HTTPS.

HTTPS aneb komunikace bezpečně
Bezpečnost je tak silná jako její nejslabší článek. Zákazníci často na bezpečnost příliš nemyslí, a proto 
je na nás, abychom udělali maximum pro to, aby komunikaci mezi naším webem a zákazníkem byla co 
nejbezpečnější.

O co se vlastně jedná? HTTPS je nadstavba standardního protokolu HTTP, který zabezpečuje spojení 
proti mezi zákazníkem a serverem. Pomůže minimalizovat riziko s odposloucháváním, podvržením dat a 
umožní ověřit identitu protistrany. 

Často lidé nechtějí dávat své citlivé údaje do nákupních košíků v e–shopech. Díky HTTPS zvýšíte 
důvěryhodnost webu a lidé se nebudou bát své citlivé údaje sdělovat. Vám to pomůže zvýšit konverzní 
poměr obchodu a počet rychlejších plateb.

Co to znamená pro vás?
� Vyhnete se riziku, že vám Google omezí své reklamní služby (Google Ads (dříve AdWords), 

Merchant, aj.)
� Vyhledávače mají rády bezpečné weby, budou mít tedy raději i ten váš
� Zvýšíte si důvěryhodnost stránek a s tím je spojeno zvýšení konverzního poměru
� Prohlížeče budou návštěvníky informovat, že mohou vašim stránkám věřit 
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Proč to řešit s námi?
Postup máme vyzkoušený a prověřený, víme co děláme
Máme to vyzkoušeno na vlastních projektech
Řešíme přenos komplexně tj. kontrolujeme nejdůležitější návaznosti, které by mohly mít 
na web negativní vliv po přepnutí na HTTPS
Maximálně snižujeme riziko propadu organických pozic ve vyhledávačích (Seznam a Google)

Spuštění nového webu (e–shopu) na nové doméně

Zde dává nasazení HTTPS jasný smysl. Význam HTTPS bude postupem času stále 
silnější a následný přechod na něj by znamenal větší technickou náročnost, možné 
problémy a v neposlední řadě také větší finanční zátěž. Proto se vyplatí nasadit HTTP 
rovnou.

Doba přípravy: 7,5 h    Cena: 6000,- Kč vč. certifikátu na 1 rok

Nasazení na stávající doménu – fungující / nová verze webu
(e–shopu)

Jedná se o náročnější proces, ale nic s čím bychom si neporadili. Vše nachystáme a 
otestujeme. Jakmile budeme mít jistotu, že je vše v pořádku – přepneme web na HTTPS.

Na co si dát pozor?
Vyhledávače mají weby s HTTPS raději, je však třeba myslet na fakt, že může dojít  
k dočásnému propadu pozic v organickém vyhledávání. Tenhle problém se snažíme 
eliminovat díky propracované přípravě přepnutí na HTTPS a komunikaci přímo se 
Seznamem.

1. Pořízení certifikátu
2. Připravení systému OMNIX na přechod
3. Analýza měřících kódů (pomocí Google Tag Manageru)
4. Revize marketingových kampaní a sociálních sítí (v případě, že spravujeme, tak

provedeme i úpravu)
5. Kontrola platebních bran (pokud jsou použity)
6. Úprava interních odkazů
7. Revize zpětných odkazů
8. Nastavení přesměrování
9. Otestování webu na HTTPS
10. Přepnutí na HTTPS
11. Pravidelná kontrola expirace certifikátu

Doba přípravy: 12 h    Cena: 10 000,- Kč vč. certifikátu na 1 rok
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