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UW SITE EN ZIJN VEILIGHEID 
   

Onze Services 

Welke opties zijn er voor u ? 

☐ 1. Link Monitor 

☐ 2. Security 

☐ 3. Performance 

☐ 4. Uptime Monitor 

☐ 5. SEO Ranking 

☐ 6. Backup 

 7. DBK-Service → Komt telkens mee met 1 van de bovenste opties. 

 

Link Monitor-Service 

☐ 1. Link Monitor-Service : 

Werkt de knop naar uw contactformulier niet? 

Werkt de knop naar uw aanbiedingen niet ? 

De Link Monitor scant de website’s actieve links en rapporteert indien 1 link ervan 

niet werkt! 

 

 Prijsklasse maand : 

 Prijsklasse Jaar : 
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Security-Service 

☐ 1. Security-Service 

Het ergste van malware is dat het maanden op de website verscholen zit, zonder dat 

het geweten is. 

Wees waakzaam, wees pro-actief en hou uw site veilig met checks op Malware en 

gekende kwetsbaarheden. 

*Combineer deze service met de Performance voor een real-time pakket van veiligheid 

en prestatie. 

 

Prijsklasse Maand : 

Prijsklasse Jaar : 

Performance-Service 

☐ 1. Performance-Service 

De prestatie van uw website kan verminderen zonder dat het opvalt, dit kan te wijten zijn 

aan malware, plugin issue’s, hardware issue’s,.. 

Wees waakzaam en pro-actief 

*Combineer deze service met de Security voor een real-time pakket van veiligheid en 

Prestatie. 

 

Prijsklasse Maand : 

Prijsklasse Jaar :  
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Uptime Monitor-Service 

☐ 1. Uptime Monitor-Service 

Wilt u niet wakker liggen of uw site nog online staat? 

Deze service biedt u de mogelijkheid om een melding te ontvangen mail/sms van het 

Moment de site down gaat. 

 

Prijsklasse Maand : 

Prijsklasse Jaar : 

SEO Ranking-Service 

☐ 1. SEO Ranking-Service 

Geen manuele controle meer voor keywords of verbeteren van uw SEO Ranking op het 

Wereld Wijde Web, de keywords worden aan de Service, we bekijken de score en 

passen aan indien nodig, nadien .. doet de Service verder op automatische basis. 

 

Prijsklasse Maand : 

Prijsklasse Jaar : 
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Backup-Service 

☐ 1. Backup-Service 

Wenst uurlijkse backups die met 1-click kunnen terug gezet worden ? 

Geeft de site updates aan, maar ben u niet vertrouwd hierin ? 

De Backup-Service biedt u mogelijkheid om Cloud-Gerichte backups te plannen op 

Momenten die u zelf bepaald. 

Updates worden veilig uitgevoerd waardoor ze indien problemen met 1-click kunnen 

Ongedaan gemaakt worden. 

Wenst u zaken te testen op een aparte omgeving, dan kan de Backup-Service de site 

Clonen en voor u beschikbaar maken. 

 

*Combineer deze service met de Link Monitor-Service om eventuele gevolgen van 

Updates te kunnen controleren en verwerken. 

 

Prijsklasse Maand : 

Prijsklasse Jaar : 

DBK-Service 

 

Bij activatie van 1 van onze Services krijgt u de DBK-Service automatisch geactiveerd. 

Deze tool stelt u in de mogelijkheid om issue’s rechtstreeks aan het support team te melden. 


