ONDERHOUDS
PAKKET

informatie en prijzen
Small

Onderhoud
Een website opleveren is 1 ding, ervoor zorgen dat deze in de toekomst blijft functioneren
op dezelfde manier is iets anders. Dan komt onderhoud aan een website aan de orde.
WordPress (het beheersysteem waarin wij websites bouwen) is het populairste CMS (content Management System) ter wereld. Omdat dit zo is, is het ook vaak een mogelijk doelwit
voor hackers. Wanneer updates en noodzakelijke maatregelen ten behoeve van beveiliging achterblijven, kan het risico ontstaan dat er ongewenste bezoekers of inlogpogingen
komen. Dit is 1 reden om een onderhoudscontract af te sluiten. De andere reden is dat uw
geïnstalleerde plugin’s regelmatig update’s nodig hebben om goed te blijven functioneren.
Tevens krijgt u een rapportage van de eventuele verbeteringen of ontwikkelingen indien
deze gewenst zijn. Op de volgende pagina leest u wat er in een onderhoudspakket voor
werkzaamheden worden verricht en welke werkzaamheden hier niet onder vallen.

Werkzaamheden onderhoudspakket Small
Hieronder vind u de lijst van werkzaamheden welke per maand
worden verricht als een onderhoudspakket afsluit.
• Update naar de nieuwste versie van WordPress.
• Update van alle modules/plug-in’s in de site (betaalde en onbetaalde plug-in’s.
• Verwijderen van plug-in’s die niet meer worden gebruikt.
• Update van de template in de site.
• Oplossen van eventuele problemen door updates.
• Opschonen van spam, databases en revisies.
• Controleren van de site beveiliging, ongewenste bezoekers en
inlog pogingen door derden en vreemd bezoekersgedrag.
• Opschonen van alle media bestanden.
• Het maken van een nieuwe back-up na het updaten
+ een opslag van de nieuwe back up in extern archief.
• Controleren van (ongewenste) reacties.
• Meldingen dashboard lezen en indien nodig handelen en rapporteren.
• Controleren van alle links in de site.
• Controleren diskspace en dataverkeer.
• Zijn er eventuele verbeteringen nodig o.g.v. nieuwe ontwikkelingen
op het internet/wetgeving krijgt u een rapportage.
• Bij problemen van een door ons geïnstalleerde plug-in
of enige module herstellen wij dit kosteloos.

Wat valt niet in een onderhoudspakket
• Toevoegen van nieuwe modules/plug-in’s of grote wijzigen van bestaande.
• Vullen van content zoals afbeeldingen, tekst en video’s.
• Wijzigingen maken in het design en/of in de structuur.
• Nieuwe wensen qua uiterlijk of functionaliteit.
• SEO optimalisatie.
• Grote calamiteiten - overmacht bijv. uitvallen hosting.
• Problemen die onstaan op pc van de klant of de provider.
• Herstellen van incorrecte installatie van plug-in’s en templates
die niet door Everytising zijn geïnstalleerd.
• Het incorrect vullen van de website, zoals bijv. foto’s, teksten
gedaan door derden.

Wilt u wijzigingen in uw content, plug-in’s, wijzigingen in uw design, dan
kunt u een abonnement afsluiten en hiermee voordeliger uren inkopen.
Lees de folder abonnementen.

25 % korting voor een onderhoudspakket
Uw ontvangt bij afsluiting van een onderhoudspakket 25 % korting
als wij de website hebben gebouwd. Is dit niet het geval en gaan we uw
website onderhouden, dan hebben wij tijd nodig om uw site te researchen.

Prijzen voor een onderhoudspakket
Onderhoudspakket Small
- zonder korting 		
Per maand
									Per jaar

€
€

14,95
179,40

Onderhoudspakket Small
- met 25 % korting
Per maand
									Per jaar

€
€

11,20
134,40

Alle prijzen zijn excl. 21 % BTW

Duur van een onderhoudspakket
Alle onderhoudspakketten hebben een duur van 1 jaar en worden per jaar verlengd.
Onderhoudspakketten worden vooraf gefactureerd en pas gaan in, na betaling van
de factuur. Opzegtermijn van u onderhoudspakket is 1 maand.

Onderhoudspakket Large
Wij hebben verschillende onderhoudspakketten. De informatie in deze folder betreft het
onderhoudspakket Small en is geschikt voor kleine tot middelgrote sites. U kunt ook een
onderhoudspakket afsluiten voor een grote website (Large) met of zonder webshop.
Wilt u hier info over ontvangen, stuur ons een email: sitebeheer@everytising.eu

Heeft u nog vragen? Neem contact op

Email sitebeheer@everytising.eu - Tel 06 - 24 800 870

