Wordpress Abonnement
Het Wordpress abonnement* houdt in dat uw Wordpress website
wordt toegevoegd aan ons geautomatiseerde systeem voor
monitoring en onderhoud.

https://www.brinkman.it

Geautomatiseerde acties
Het systeem doet het volgende:
– met een regelmatige interval worden de websites gecontroleerd op updates van de Wordpress
website en de daarin geïnstalleerde plugins;
– alarmering beheerder indien er updates gedaan moeten of kunnen worden.
Niet volledig geautomatiseerde acties
Handmatig worden, vanuit het systeem, de volgende acties opgestart. Deze acties vinden minimaal ééns per
maand maar meestal vaker plaats:
– visuele controle en verificatie op regelmatige basis;
– updates van Wordpress** installaties;
– updates van plugins**
Installatie additionele plugins
Voor het uitvoeren van het onderhoud is er éénmalig toegang noodzakelijk tot uw Wordpress website. Wij
moeten in uw website een stukje software installeren om het beheer mogelijk te maken. Daarnaast zullen
wij een 'scan' doen van de installatie. Dat wil zeggen: wij zullen uw huidige situatie/installatie beoordelen
en schonen van oude/verouderde software (in overleg uiteraard) en eventueel noodzakelijke beveiling en
optimalisatie toepassen. Bij het aanvragen van ons Wordpress abonnement gaat U hiermee akkoord.
Uitgesloten aansprakelijkheid
Cliënten zijn te allen tijde zelf verplicht, eventueel via een overeenkomst met hun hosting bedrijf, te zorgen
voor up-to-date backups. Het updaten van een wordpress installatie of plugin kan er toe leiden dat door
bijvoorbeeld conflicten in de software de website niet (goed) meer werkt. In die gevallen dient er een
restore van een (door u of onder uw verantwoordelijkheid gemaakte) backup plaats te vinden. Brinkman.IT
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de Wordpress software zelf of de plugins
welke U geïnstalleerd hebt alsmede eventuele gevolgen daarvan (dataverlies bijvoorbeeld). Onze taak
behelst het up to date houden van de software. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet werken van
Wordpress zelf en/of plugins en/of een combinatie daar van. Opdrachtgever vrijwaart ons middels deze
opdracht hiervan.
Voor akkoord, opdrachtgever
Naam : ______________________________________
Datum : ___ / ___ / ______
Handtekening:

----------* Op dit abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing als beschikbaar gesteld via onze website.
** Sommige Wordpress-systemen en plugins zijn dusdanig oud dat alleen nog patches binnen die versie kunnen
worden uitgevoerd en upgrades naar nieuwe versies niet meer mogelijk zijn. In die gevallen kunnen wij geen updates
uitvoeren.

