Periodiek onderhoud
• 10 jaar ervaring met ontwikkeling en onderhoud van websites
• Kennis van bestaande CMS systemen, zoals Drupal, Joomla en
Wordpress, maar ook met custom made websites

• Periodiek onderhoud vergroot de beschikbaarheid van uw
website en de kans op problemen neemt drastisch af

Periodiek onderhoud in 3 stappen
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Updates van CMS/modules
Open Source Websites zoals Wordpress, Joomla of Drupal hebben als
grote voordeel dat ze gratis beschikbaar zijn en bovendien veel support hebben,
waardoor veel modules vrij verkrijgbaar zijn. Echter, Open Source betekent ook
dat de kans op een beveiligingslek toeneemt, wat de kans op een hack weer vergroot.
Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben zoals het onbereikbaar zijn van de
website of een vermelding in Google dat de website Malware bevat. Als een website
periodiek wordt geüpdate neemt de kans op problemen drastisch af.
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Compatibiliteit
Browsers hebben elke een eigen manier van het interpreteren van een website, ondanks de standaarden die
voor Internet gebruikt worden. Dat betekent dat website
er misschien prima uitziet op Firefox, maar dat deze op
bijv. Internet Explorer problemen geeft.
Vandaar dat wij de layout van de websites controleren
op de meestgebruikte browsers en zo tijdig kunnen
vaststellen of er aanpassingen nodig zijn, zodat bezoekers gewoon gebruik kunnen blijven maken van uw website. Bij Responsive websites, controleren we de layout
ook op mobile apparaten.
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Backups, Backups, Backups
Door bovenstaande maatregelen neemt de kans op problemen met je website flink af,
maar mochten er toch problemen ontstaan, dan is het belangrijk om een recente backup
te hebben, zodat je nooit veel gegevens kwijt bent. Wij kiezen er voor om de Database
(data) dagelijks te backuppen en maandelijks de volledige website. Op die manier
kunnen we altijd een backup terugzetten, zonder veel verlies van data.

Uiteraard kunnen we individueel afspraken maken over specifieke wensen
voor het onderhoud. Bel of mail gerust voor vragen:
06 - 39 424 014 of info@cc-websolutions.nl

