En e-bog af

Introduktion
Inden vi kommer til det primære indhold af denne e-bog, vil jeg give dig en kort
introduktion til formålet og tankerne bag indholdet.

Mange virksomheder investerer mange penge i SEO, for at opnå høje
placeringer, trafik og leads. Alle vil naturglivis ligge på side 1 på Google, da det
er der man kan opnå den største mængde af trafik. Derfor arbejder mange
virksomheder med SEO, men det er ikke altid at resultaterne følger med.
Hos InnerPoint er vi 100% specialiseret i SEO. Vores SEO Sprints tilgang har
resulteret i at vi har kunne hjælpe vores kunder med at generere flere leads og nå
deres indtjeningsmål.

Derfor forstår vi at SEO kan være en komplekst disciplin, hvilket kan gøre det
svært at følge med i de nyeste tendenser og bedste praksis. Men vi ved hvad
det kræver at få resultater med SEO. Derfor har vi samlet 10 tips til hvordan du
får bedre SEO resultater.

Hvem er e-bogen til?
Denne e-bog er til dig som er virksomhedsejer eller marketingansvarlig, og
oplever at SEO indsatserne ikke altid giver de ønskede resultater. Formålet med
denne e-bog er nemlig at give dig 10 tips til hvordan du kan få bedre SEO
resultater. SEO-fejl, og hvad du kan gøre for at undgå eller løse dem.

Indholdsoversigt:
• Anvend søgeord korrekt
• Forstå vigtigheden af interne og eksterne links
• Track data og performance
• Optimer din hjemmesides hastighed
• Arbejd med lokalitetsspecifikke sider
• Fokuser på Mobile First Indexing
• Identificer duplikeret indhold
• Find broken links muligheder
• Indsend et sitemap
• Hyr eksternt til at eksekvere SEO

Tip 1:

Anvend søgeord korrekt
Du har måske hørt nogle sige at søgeord ikke er vigtigt i SEO. Det er ofte de
samme personer som brokker sig over at SEO ikke virker. De bruger en masse
tid og penge på at finde de rigtige søgeord, men de får stadig ikke de ønskede
resultater. Hvorfor? Fordi de ikke kender til strategien for anvendelsen af søgeord
på en hjemmeside.

Sådan gør du:
Jeg vil nu løbe dig igennem processen til hvordan du finder de rigtige søgeord,
og til sidst løfte sløret for hvordan du anvender dem korrekt, for at få resultater.
Det første skridt er at lave en søgeordsanalyse. Lad os sige, at du sælger ure. Du
vil ideelt set gerne have søgeord som “køb ure” eller “billige ure”, men disse søgeord er meget konkurrenceprægede og kan være meget svære at placere sig
på. Så hvis du ikke har ressourcerne til at ranke på dem, bør du have fokus på
andre relevante søgeord.

Så hvordan finder du frem til andre relevante søgeord?
Værktøjer som Google Keyword Planner, AHrefs og SEMRush kan hjælpe dig
med at finde relevante søgeord. Du kan se hvilke søgeord dine konkurrenter
ligger på, og sammenligne med dem du selv ligger på, og samtidig finde nye
muligheder.

Forstå søgeintentionen
Når det kommer til søgeord er det meget vigtigt at tænke på søgeintentionen.
Lad os tage et eksempel. “Nyt urdesign” og “ur til salg” er begge relateret til ure,
men de har to vidt forskellige intentioner bag søgningen.
I det første tilfælde er personen blot interesseret i at finde nye urdesigns til
inspiration. Men i det andet tilfælde er personen købeklar og laver søgningen
med intentionen om at købe et ur.

Begge søgeord kan selvfølgelig være interessante at ranke på, men du skal være
opmærksom på hvilken søgeintention der er tale om. På den måde kan du
nemlig bygge dit indhold rundt om dette.

Tætheden af søgeord
Det er vigtigt at du er opmærksom på antallet af søgeord på din side. Den
anbefalet tæthed er mellem 1 og 2 procent. Det betyder at en side/blogindlæg
på 1.000 ord, bør indeholde ca. 15 søgeord. Desuden skal disse søgeord placeres meget omhyggeligt. Hvis du har for mange kan Google anse det som keyword stuffing, hvilket kan resultere i at din side får en straf.

Nogle tekstforfattere og SEO-eksperter placerer for mange søgeord i begyndelsen eller slutningen. Dette ødelægger ikke kun ordstrømmen, men er dårlig
practice i Googles øjne. Søgeordene bør spredes omhyggeligt i hele indholdet.

De skal indgå i titlen, underoverskriften og brødteksten. Du må heller ikke begå
den fejl at glemme billeder. Husk søgeord når du navngiver billeder, og sørg for
at lave søgeordsvenlige beskrivelser og titler.

Tip 2:

Forstå vigtigheden af interne og
eksterne links
Interne og eksterne links hjælper Google med at vurdere en hjemmesides troværdighed, og er med til at øge din placering. Der findes to typer links:

• Interne links: Links til andre af dine sider, på din egen hjemmeside.
• Eksterne links: Links til eksterne hjemmesider.

Du skal bruge en blanding af både interne og eksterne links. Interne links
forbedrer navigationen og øger afvisningsprocenten. Det hjælper også med at
give linkstyrke til andre af dine sider, og giver den besøgende rig mulighed for at
navigere videre på din hjemmeside. Opbygning af interne links hjælper samtidig
Google med indeksering af dine sider. Med interne links kan Google nemlig bedre forstå hvilke sider der er relevante, afhængig af antallet af interne links til den
pågældende side.

Sådan gør du:
Når du laver interne links er det vigtigt at tænke på ankerteksten. Altså det ord
eller sætning som linket er tilknyttet.

Brug f.eks. “bedste SEO-tips”, hvis du linker til en side, der handler om SEO-tips,
og som er godt placeret på “bedste SEO-tips”. Det fortæller Google at siden
omhandler SEO-tips og kan altså have en positiv effekt på dens placering. Den
samme ankertekst bør heller ikke bruges til flere sider. Hvis du har en anden side,
der handler om SEO-tips, skal du bruge en anden ankertekst som f.eks. “SEO
hacks”, da det kan forvirre Google at bruge den samme ankertekst til flere sider.

Mange virksomheder undgår eksterne links, da de sender folk væk fra din hjemmeside. Selvom dette er logisk nok, er det en fejl. Først og fremmest kan du
lave dine eksterne links til at åbne i en ny fane, så den besøgende stadig har din
hjemmeside åben. Men eksterne links kan hjælpe Google med at måle hvilke
søgeord der er relateret til din hjemmeside.

Så hvor mange interne og eksterne links skal du bruge?
Når det kommer til at lave interne og eksterne links, er det vigtigste relevans.
Kun lav dem der hvor det giver mening. Det er dog bedst at have flere interne
links end eksterne. Men hvis du har et blogindlæg på 1.500 ord, er det en god
practice at sigte efter 5-10 interne links, og 1-3 eksterne links.
Undgå at linke til sider af dårlig kvalitet, og sørg for, at alle dine links virker.

Tip 3:

Track data og performance
Nu er vi kommet til fejl nummer 3, og dette er nok den værste og mest kostfulde du kan begå. Nemlig ikke at overvåge og analysere data.

Vi har en tendens til at koncentrere os mere om tal når de er positive, og vi negligerer dem, når de er negative. Det er en fejl der kan koste dig dyrt, da både
gode og dårlige tal kan hjælpe dig med at forbedre SEO og opnå de ønskede
resultater.

Sådan gør du:
Når det kommer til SEO, er det måske ikke helt altid nemt at gennemskue hvordan du skal analysere dataen. Derfor er du er nødt til at besvare to meget vigtige
spørgsmål:

• Hvilket værktøj skal du bruge?
• Hvilke metrics skal du måle?

For at løse problemet skal du altså både vælge et værktøj til at opbevare og
tracke data, og derefter skal du vide hvilke metrics du skal måle.

Lad os starte med værktøjet.
Der er mange trackingværktøjer derude til at måle organisk trafik og hjemmesideadfærd. Dog er Google Analytics er det mest populære værktøj for de fleste,
da den giver værdifulde data. Du kan eksempelvis måle antallet af sidevisninger,
det gennemsnitlige antal visninger, de bedste søgeord osv.

Google Analytics er en rigtig god mulighed, da det giver pålidelig indsigt, især
hvis du er interesseret i adfærdsdata. Værktøjet er gratis, og du skal blot tilknytte
din konto til din hjemmesidefor at få adgang til data.

Metrics
Så hvilke metrics skal du kigge på? Svaret er at det afhænger af dine mål.
SEO handler ikke kun om at generere trafik, nogle firmaer investerer i SEO for at
øge kendskabet til deres brand, andre har målet om flere leads og salg, og nogle
virksomheder er interesserede i at bruge det som test af målgrupper.

Men når du skal vurdere hvordan din SEO kampagne klarer sig, kan du starte
med at kigge på hvilke søgeord din trafik kommer fra, og hvad din afvisningsprocent er. Det viser nemlig hvor godt din side performer, og hvor mange der
bliver på siden. Du bør også tjekke dine backlinks, da de er en vigtig SEO-faktor
og kan være med til at forbedre din SEO-ranking.

Hvis du ikke har adgang til betalte værktøjer som SEMRush og Ahrefs, kan du
bruge Google Analytics. Med Google Analytics kan du se en liste over dine bedste backlinks. Du kan også identificer sider der får backlinks naturligt, og forstå,
hvad du kan gøre for at få flere backlinks på denne måde. Naturlige backlinks er
nemlig mere givende end betalte backlinks.

Du kan også se hvad der er årsagen til, at din side pludselig stiger eller mister sin
position. Det kan være at du skal gribe ind for at forhindre, at tingene går helt
galt. Dette kan omfatte at få flere backlinks, forbedre dit indhold, identificere
duplicate content osv. Mål alle disse faktorer, og forstå din ROI, så du kan koncentrere dig om den mest givende løsning.

Tip 4:

Optimer din hjemmesides hastighed
Hvad sker der når du indlæser en hjemmesider, og det tager lang tid at få den
vist? Du mister interessen og lukker den ned. Du er ikke alene. Undersøgelser
viser faktisk at de fleste brugere forventer at en hjemmeside indlæses på mindre
end tre sekunder, og ca. 40% af brugerne forlader en side, hvis det tager mere
end tre sekunder at indlæse den.

Mange SEO-eksperter er opmærksomme på indhold, men negligerer hastigheden. Google sætter pris på hjemmesider, der tager hensyn til den fulde
oplevelse. Det er ligegyldigt hvor interessant dit indhold er, Google vil ikke øge
din placering, hvis din hjemmeside er for langsom. Langsommere hjemmesider
kan også være længe om at blive indekseret. Søgemaskinerne har en begrænset tid til at gennemgå en hjemmeside hjemmeside, og derfor vil de få færre
sider placeret på ranglisten, hvis de er for længe om at indlæse dem. Dette kan
få alvorlige konsekvenser for din SEO, da færre indekserede sider betyder færre
chancer for at blive vist på Googles første side.

Kilde: thinkwithgoogle.com

Sådan går du:
For at løse dette problem skal du først forstå, hvorfor det tager for lang tid din
hjemmeside at indlæse. Derfor skal du starte med at tjekke hastigheden.

Tjek din hjemmesides hastighed her
En hjemmeside kan være langsom af forskellige årsager, herunder dårlig kodning,
dårligt tema eller design og tunge elementer. Nogle af disse problemer er lette
at identificere. Det kan f.eks. hjælpe at fjerne eller ændre størrelsen på billeder,
men nogle problemer kan kræve en større indsats.

Her er en oversigt over hvad du kan gøre:
• Kombiner CSS filer (med et hastighedsplugin i WordPress)
• Fjern JavaScript, der blokerer for rendering (med plugin)
• Deaktiver autoplay af videoer
• Reducer omdirigeringer (redirects)
• Reducer størrelsen af dine billeder (under 100 kb er anbefalet)
• Reducer animationer af elementer

Hvis du ikke er ekspert på den tekniske del, er det bedst at hyre en udvikler eller
SEO-ekspert til at optimere din hjemmesides hastighed. Hvis du vil have nogle
flere konkrete tips til hvordan du kan arbejde med teknisk SEO, kan du læse

vores guide her.

Tip 5:

Arbejd med lokalitetsspecifikke sider
Når du gerne vil ranke på søgeord som inkluderer bestemte lokationer som byer,
snakker vi om lokal SEO. Så hvis du vil ranke på søgeord med specifikke byer eller
andre lokationer, er det vigtigt bruger lokalitetsrelaterede søgeord.

Forestil dig dette: Du er en blikkenslager på Amager. Ideelt set vil du gerne målrette dig mod folk der bor på Amager, da du ikke kan nå ud til boligejere i andre
byer. Det kan være gavnligt at rake på søgeord som “blikkenslager”, men det vil
ikke give dig mange kunder, fordi de fleste der lander på din hjemmeside via
dette søgeord, altså ikke bor på Amager.

Hvis du derimod bruger søgeord som “blikkenslager amager”, ved du, at du kun
vil blive søgt af folk der bor og leder efter en blikkenslager på Amager.

Google forstår vigtigheden af lokale søgninger og har en tendens til at behandle
sådanne søgeord anderledes end globale søgeord. Virksomheder der henvender
sig til bestemte byer og regioner, skal inkludere disse lokationer i søgeordet.

Sådan gør du:
Det kan være ret vanskeligt at forstå lokal SEO, da der er forskellige elementer involveret. Du skal ikke kun bruge lokale søgeord, men du skal også skabe en lokal
tilstedeværelse ved at opbygge en Google Business-profil.
Disse oplysninger gør det muligt for Google at vide præcis, hvor du befinder dig.

Mange søger på enkle søgeord som “Blikkenslager tæt på mig” og forventer at
Google viser virksomheder i nærheden.
Google præsenterer disse oplysninger ved at spore brugerens placering og bruge
Google Business til at identificere nærliggende steder. Du vil ikke blive vist på
denne liste, hvis du ikke har en Google Business profil.

Derefter skal du inkludere regionsspecifikke søgeord i dit indhold, dine metabeskrivelser og sidetitler. Det kan også være en god idé at medtage din fysiske
adresse og kontaktoplysninger på dine sider.

Tip 6:

Fokuser på Mobile First Indexing
Omkring 50 procent af al internettrafik kommer fra mobile enheder. Det er derfor at Google prioriterer hjemmesider, som er mobilvenlige. Google talte om vigtigheden af responsive hjemmeside i 2015 og accepterede, at mobilvenlighed er
en afgørende komponent i SEO.

Det kaldes Mobile First Indexing.
Mobile first indexing er begrebet for at Google prioriterer mobilversionen af
hjemmesider før desktopversionen. Som en del af denne proces skal webdesignerne sikre, at alt indhold på hjemmesiden nemt kan ses og interageres med
på en lille skærm. Derudover skal de være opmærksomme på indlæsningstider,
da brugerne ofte er mere utålmodige, når de bruger deres telefoner. Ved at tage
sig tid til at udvikle og designe en hjemmeside med mobilbrugere som prioritet,
kan du sikre at du giver dine besøgende den bedst mulige oplevelse, og samtidig
styrker din SEO.

Sådan gør du:
Når du skal optimere din hjemmeside til mobilen, er der mange elementer som
der skal kigges på. Her er en oversigt over det:

• Juster tekststørrelser
• Optimer layout
• En ‘‘til toppen’’ knap
• Headeren forbliver i toppen når der scrolles
• Nem og logisk navigation
• Fjern animationer
• Fjern billeder og andre elementer som ikke er mobilvenlige
• Lav brugertesting
• Lav AMP sider

Hele målet med at optimere til mobilen er at give besøgende, den bedst mulige
oplevelse på din hjemmeside. Dermed får du også naturligvis også forbedret din
SEO. Husk at over 50% af alle besøgende kommer fra mobilen, så den er mindst
ligeså vigtig som desktop versionen.

Fejl 7:

Identificer duplikeret indhold
Duplikeret indhold er identisk indhold på to forskellige sider. Det kan så både
være internt (flere sider på din egen hjemmeside) eller eksternt (en anden hjemmeside på internettet). Ifølge rapporter indeholder ca. 29 % af alle hjemmesidesider en form for duplikeret indhold. Desværre er hjemmesideejerne ikke altid
klar over deres duplicate content og må i mange tilfælde føle konsekvenserne .

Google bryder sig ikke om duplicate content, da det forvirrer deres indeksering.
Men i modsætning til hvad mange tror, straffer Google ikke duplicate content. At
have identisk indhold vil ikke medføre at din hjemmesider bliver blacklistet, men
det kan medføre at din side ikke vises i søgemaskinen. Hvilket er en stor straf i
sig selv. Derfor er det vigtigt at fjerne duplikeret indhold, da det kan forbedre din
placering i søgemaskinerne. Ved at fjerne duplikeret indhold forbedrer du brugeroplevelsen og kan øge din afvisningsprocent og tidsforbrug. Disse faktorer
kan hjælpe siderne med at ranke godt, og give dig mere trafik

Sådan gør du:
Den bedste måde at identificere duplikeret indhold på, er at bruge værktøjer som
Grammarly og Copyscape. Ethvert afsnit eller enhver sætning der er taget fra n
anden hjemmeside, betragtes som duplikat, og kan give anledning til problemer.
En god måde at løse dette problem på er at identificere “kopieret” indhold og
omskrive det.

Bemærk: Visse tekster som f.eks. produktnavne, produktbeskriver og citater er
normalt ikke noget problem.

Hvis du har identisk indhold på din egen hjemmeside, skal du
anvende et Canonical tag.
Canonical lyder fancy, men er blot et tag som bruges i sammenhæng med
duplikeret indhold. Hvis du eksempelvis har to undersider på din hjemmeside, og
du har valgt at have nogle af de samme tekster på begge sider, indsætter man
et canonical tag til at vise Google hvilken af siderne som skal prioriteres.

Du kan gøre dette med SEO plugins i WordPress, og tagget ser sådan her ud:
(‘rel=”canonical” ‘)

Det er vigtigt at forstå canonicals, hvis der mange gange er flere versioner af det
samme indhold på din side, og du vil sikre dig, at din hjemmeside vises i søgeresultaterne som den originale kilde.

Når Google ved mere klart, hvilket indhold der skal rangeres på grund af et kanonisk tag, er det mere sandsynligt, at det konsoliderer alle dets rangeringsfaktorer bag den ene del af indholdet. Så mange store gevinster i teknisk SEO kan
opnås ved blot at implementere et kanonisk tag korrekt på store hjemmesider.

Tip 8:

Find broken links muligheder
Broken links er hjemmesider der linker til et dødt eller inaktivt hjemmeside.
Linket er altså ‘‘broken’’ da siden eksempelvis er slettet og giver 404-fejl, har
serverproblemer, eller har skiftet URL.

Det skal nævnes, at broken links kan være både interne og eksterne. Desværre
ignorerer nogle marketingfolk ofte ødelagte links og fortsætter med at arbejde
på at forbedre SEO, uden at opnå noget resultat.

Identificering og oprydning af broken links er en vigtig del af SEO, men det kan
ofte være overvældende, da det kan involvere at gennemgå nogle meget gamle
sider igen. Det skal dog slås fast at broken links typisk ikke har en direkte indvirkning på SEO, da Google godt ved at broken links er naturlige. Alligevel kan de
påvirke din SEO, da de skaber en dårlig brugeroplevelse og efterlader en negativ
indvirkning på de besøgende.

Sådan gør du:
Du kan finde broken links på flere forskellige måder. Start med at bruge Google Search Console. Den viser dig alle de broken links som Google har opdaget,
mens de gennemgik din hjemmeside. Du kan finde disse oplysninger i rapporten
Coverage Report, men det er ikke altid den bedste løsning, da rapporten kun
identificerer interne links og ikke dækker eksterne links.

Hvis du ikke ønsker at bruge Google Console, kan du prøve andre muligheder,
f.eks. Screaming Frog. Den gennemtrawler din hjemmeside og fremhæver både
interne og eksterne broken links.

Derudover kan du også bruge SEMRush’s Site Audit-værktøj. Det vil vise dig
broken links i afsnittet Issues (problemer). Igen viser det både interne og eksterne
links og en liste over sider, der linker til det broken URL.

Tip 9:

Indsend et sitemap
Et sitemap er grundlæggende en liste over sider på din hjemmeside. Den hjælper
søgemaskinerne med at finde alle siderne og sikre, at de bliver indekseret. Søgemaskinen kan overse nogle af dine sider, hvis de ikke er med i dit sitemap.
Der kan være en række forskellige sitemap-relaterede problemer, herunder ingen
sitemaps, ødelagte sitemaps eller flere sitemaps. Disse problemer kan ofte være
vanskelige at identificere.

Sådan gør du:
Løsningen er at lave et sitemap og indsende det i Google Search Console. Så
hvordan gør du det?

Det første skridt i oprettelsen af et sitemap er at lave en liste over alle de URL’er
på din hjemmeside, som Google skal indeksere. Dette kan gøres manuelt eller
automatisk ved hjælp af Screaming Frog eller andre værktøjer. Men det mest
anbefalede er at starte med en manuel indtastning, så du kan gennemgå hver
enkelt URL omhyggeligt, inden du sender den til Google.

Når alle siderne er opført, skal du bruge generatoren på Free Sitemap Generator til at oprette en XML-fil for hver side. Medtag dato og oplysninger om sidste
ændring for hver side i hver genereret sitemap-fil. Tøv ikke med at tilføje yderligere URL’er, hvis du mener, at de også kan være relevante for søgemaskinerne.
Derefter skal du blot gå til din Google Search Console og indsendte sitemappet.

Tip 10:

Hyr eksternt til at eksekvere SEO
Internettet er fyldt med indhold om SEO, herunder tips om, hvordan du hjælper
dn hjemmeside med at komme på første side i Google. Du kan finde tonsvis af
e-bøger, artikler, videoer og podcasts, der handler om SEO, og nogle lover endda at hjælpe dig med at overgå konkurrenterne. Noget af dette indhold er meget
velskrevet og overbevisende, hvilket får folk til at tro, at de kan nå den første side
på Google på egen hånd - uden professionel hjælp - hvilket får dem til at ende
med at spilde en masse vigtig tid.

Misforstå mig nu ikke. Der er ingen skade ved at tage tingene i hånden og give
det et forsøg, men kun hvis du har en masse tid og erfaring med at håndtere
lignende opgaver.

Du lærer måske en masse i processen, men den tid du bruger, får du aldrig tilbage. Når det drejer sig om SEO, er det vigtigt med timing. Jo hurtigere du når
frem til den første side på Google, jo bedre vil det være for dig. Jo længere du
venter, jo sværere bliver det, fordi dine konkurrenter kæmoer om den samme
position.

Desuden er der en anden stor ulempe ved at forsøge at gøre tingene på egen
hånd. Du bliver nødt til at bruge penge på SEO værktøjer, som kan ende med
at blive meget dyre. Der også en indlæringskurve, og det kan tage år for en ny i
SEO-gamet at forstå SEO practices og Googles retningslinjer.

Hvordan arbejder vi med
SEO hos InnerPoint?

SEO Sprints

Hvad er SEO Sprints?
SEO Sprints er kortvarige arbejdsfaser med fokuseret indsatser på det som driver resultaterne.
Ét SEO Sprint eksekveres på en 1-2 månedersfase. Vi har
et Sprint til hver gren af SEO, og modellen giver fleksibiliteten for vores kunder til enten at investere i SEO jævnligt
eller kontinuerligt.
Løsningen og formålet med vores SEO Sprints, er at sætte
konkrete målsætninger, koge eksekveringen af arbejdsindsatserne ned til en kortere tidsramme og fokusere på det
arbejde som driver leads og omsætning til din forretning.
Dertil har vi heller ikke hverken opstartsgebyrer, bindinger
eller opsigelsesperioder. Der er nogle forretningsmodeller
hvor bindinger giver mening, men søgemaskineoptimering
er i vores øjne ikke en af dem.
Udover at ingen bindinger og lignende er en komplimentær del af SEO Sprints modellen, synes vi ikke der er
nogen årsag til at have bindinger alligevel. Hvis der ikke er
grundlag for at fortsætte et samarbejde med en kunde, er
det bedre at sige tak for samarbejdet og move on.
Læs mere om vores SEO Sprints her

Tusinde tak for at læse med!

Vil du have flere kunder
fra organisk søgning?
Jeg håber denne e-bog har hjulpet dig med at forbedre
din virksomheds SEO. Hvis du stadig er utilfreds med
dine SEO resultater, tilbyder jeg dig at få indsigt i
potentialet med en gratis SEO analyse.
Med denne analyse kigger på jeres nuværende situation,
lavt hængende frugter og taler om dine behov og
målsætninger. Dertil udarbejder vi også en trafikestimering,
altså en realistisk estimering af hvor meget trafik og hvor
mange leads du kan opnå, med en korrekt
eksekveret SEO strategi.

book en GRATIS SEO ANALYSE

