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Onderhoud & Beveiligings abonnementen Wordpress CMS systemen

Net als bij Microsoft of Apple, of bij Firefox en Internet
Explorer, worden regelmatig updates aangeboden.
Omdat alles weer beter en mooier kan, maar ook
omdat er weer een betere beveiliging nodig is. Updates
zorgen er voor dat ontdekte beveiligingslekken weer
worden gedicht. Zo geldt dat ook voor het content
managementsysteem WordPress en eventueel
geinstalleerde en gebruikte plugins.
Voorafgaand aan de ontwikkeling van uw website,
is door Sizzlink een aantal essentiele handelingen
verricht ten behoeve van de veiligheid van de website.
De ontwikkelingen binnen het content management
systeem WordPress, gaan echter razendsnel. Er
komen regelmatig nieuwe updates van Wordpress
uit. Ook worden er regelmatig nieuwe versies van
plugins gelanceerd. Structureel onderhoud van een
Wordpress omgeving is daarom belangrijk. Het is sterk
aan te raden deze updates bij te houden, met name
in geval van beveiligingsupdates. Zo blijft de website
veilig, up-to-date en draagt daarnaast bij aan optimale
prestaties.
Daarnaast is het verstandig om regelmatig een back
up te maken van de gehele site, inclusief de database.
Het kan namelijk voorkomen dat de eindgebruiker per
ongeluk bestanden wist, overschrijft of dat de website
ondanks alle vooraf genomen veiligheidsstappen,
besmet raakt met een virus. De schade kan beperkt
blijven als er regelmatig backups worden gemaakt,
zodat eventueel verloren materiaal weer teruggezet
kan worden. Kunt u met bovenstaande zaken zelf
overweg, dan is er niets aan de hand. Wilt u die zorgen
niet, dan kunt u het onderhoud beter uitbesteden. U
heeft bij Sizzlink de mogelijkheid tot het afnemem van
een Wordpress Onderhouds abonnement.

Wordpress Onderhoud abonnement			
		
		
• Maandelijkse backup website en database
• Updaten Wordpress bij nieuwe releases
• Update plugins bij nieuwe releases
• Opschonen database (snelheid optimalisatie)
• Opschonen SPAM reacties (snelheid optimalisatie)
• Terugzetten van backup indien noodzakelijk
• WP security
€

25,00 per maand

Facturatie vooraf en per jaar / opzegging per jaar.*

Naast het afnemen van het Onderhoud abonnement,
kunt u ervoor kiezen dit abonnement uit te breiden met
extra support voor het aanpassen en onderhouden van
uw website. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen
van bestaande content, het toevoegen van extra menu
items en pagina’s, het plaatsen van nieuwsberichten.
Wordpress Onderhoud / support abonnement
•
•
*
*

€

Alles in het onderhoud abonnement +
1 uur ondersteuning per maand*
Content/foto’s wijzigen of toevoegen op basis van
aangeleverd materiaal.
Technisch grote aanpassingen aan bijv. het ontwerp
van de website worden op basis van het geldende
uurtarief berekend.

50,00 per maand

Facturatie vooraf en per jaar / opzegging per jaar*
Niet gebruikte uren per maand zijn het gehele jaar geldig.
Niet gebruikte uren per jaar worden niet gerestitueerd.
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bank: NL96 INGB 0677 6307 86 | btw-nummer: 145433808B01 | kvk-nummer: 20133571
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing
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* Het is ook mogelijk de jaarlijkse kosten gespreid per maand te
betalen. Hiervoor dient u een SEPA machtiging te ondertekenen voor
automatische incasso.

