
WORDPRESS 

CHECK SERVICE

Volledige rapportage

Wij zullen alle website updates voltooien

Gedetailleerde plug-in audit

Onderzoek naar sitesnelheid

Server status onderzoek

Back-up / herstel systeem

Website beveiliging audit

EENMALIGE KOSTEN - GEEN MAANDELIJKSE KOSTEN



Website updates

Onderzoeksrapport over snelheid

Actieve plug-in audit

Back-u/herstel systeem instellen

Volledige site beveiliging audit

Volledige serverstatus onderzoek

Gedetailleerde rapportage

We zullen ervoor zorgen dat er geen updates in behandeling zijn en als die er zijn zullen we 

deze voor u voltooien en ervoor zorgen dat alles nog steeds werkt. Deze updates bevatten 

WordPress Core, plug-ins en themabestanden.

Bezoekers van uw site willen er zo snel mogelijk doorheen kunnen bladeren. Het is 

belangrijk dat pagina’s op uw hele site snel worden geladen. We zullen al deze gebieden 

testen en gedetailleerde suggesties doen om snelheidsproblemen te verbeteren.

Heb je wel eens het gevoel dat je geen idee hebt welke plug-ins je wel of niet gebruikt? We 

zullen de volledige lijst met plug-ins op uw site controleren en bepalen welke nodig zijn en 

welke niet.

We zullen een automatische back-up en herstel voor uw website installeren en instellen. Dit 

zorgt ervoor dat er elke dag een back-up van uw WordPress site wordt gemaakt. Er is ook 

een hersteloptie met één klik om een van de back-up bestanden te laden.

WordPress is een extreem krachtig platform. Het is belangrijk om je website te beschermen 

tegen hackers. We zullen een gedetailleerde beveiliging audit op uw site uitvoeren om 

ervoor te zorgen dat u over preventie beschikt en eventuele beveiligingslekken wegwerkt.

De server die uw site host, is de basis van alles. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de 

server correct is ingesteld. We zullen u voorzien van een volledig serverinformatie overzicht 

om ervoor te zorgen dat uw host voldoet aan de WordPress vereisten.

Dit item is eigenlijk ons favoriete onderdeel van onze WordPress Check Service. U ontvangt 

een gedetailleerde rapportage over de WORDPRESS CHECK SERVICE van uw site. Het 

rapport bevat een gedetailleerde uitleg van alles wat onze WordPress Specialist heeft 

gedaan om de prestaties van uw website te maximaliseren.

WAT IS ER INBEGREPEN IN DEZE WORDPRESS CHECK SERVICE:

Browsr

Belgiëstraat 12

5171 PN Kaatsheuvel

IBAN: NL06KNAB0258930918

BIC: KNABNL2H

KvK: 60651261

0416 - 85 82 88

info@browsr.nl

www.browsr.nl

Prijs eenmalig

89,-€ excl. btw


