
WORDPRESS 

BACK-UP SERVICE

Premium back-up plugin installeren en instellen

Externe back-up opslag instellen

Database optimalisatie en opschonen

Geplande en geautomatiseerde back-ups instellen

Volledige WordPress Core Update

Volledige update van Wordpress thema’s

Gedetailleerd service rapport

EENMALIGE KOSTEN - GEEN MAANDELIJKSE KOSTEN



Premium back-up plugin installeren en instellen

Database optimalisatie en opschonen database

Externe back-up beschikbaar

Back-up planning & automatisering

Onze specialist zal UpdraftPlus installeren en instellen. We hebben deze premium plug-

in geselecteerd op basis van uitgebreide tests en ondersteuning van onze ontwikkelaars. 

Deze plug-in zit boordevol opties en kan zonder problemen een back-up maken van elke 

site. We hebben dit proces geperfectioneerd en zullen uw site dan ook juist inrichten voor 

succesvolle backups.

Uw database is de “sweet spot” van al uw opgeslagen website inhoud en gegevens. Na 

verloop van tijd kunnen databases erg vol raken en tonnen informatie opslaan die uw site 

niet meer nodig heeft. Onze specialist zal een gedetailleerde optimalisatie van uw volledige 

database uitvoeren nog voordat ze de back-up voltooien. Zo is alles weer keurig zoals het 

hoort te zijn, schoon en opgeruimd.

We kunnen uw back-up zo instellen dat deze op meerdere locaties wordt opgeslagen, 

zoals Dropbox, Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Wasabi en vele andere. Dit is een extra 

functie, want als er iets misgaat op uw webserver, heeft u een andere locatie waar uw 

websiteback-up is opgeslagen en veilig is. Dus heeft u een externe locatie, dan geef ons de 

gegevens door en stellen wij ook dat tevens juist voor u in.

Dit omvat het instellen van uw back-up om automatisch op de juiste momenten te worden 

uitgevoerd, zodat dit geen invloed heeft op de snelheid van uw websiteserver.

WAT IS ER INBEGREPEN IN DEZE WORDPRESS BACK-UP 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


