www.ikreacja.pl
“Wordpress dla Kreatywnych”

Usługa Opieka nad WP
Co-miesięczna opieka nad stroną internetową w Wordpressie

Dostarczana wartość
Pakiet Opieka nad stroną WP, to wszystko czego potrzebujesz jako Klient, który posiada stronę opartą na Wordpressie, aby spać
spokojnie i nie martwić o to:
- czy moja strona jest aktualna?
- co mam zrobić, żeby ją utrzymać w dobrym stanie?
- czy się nie zepsuje, czy jest bezpieczna?
- co jeśli ulegnie awarii?
- co, jeśli zmiany, które teraz wprowadzam na stronie spowodują błędy?
- dlaczego działa wolno i nie wiem czy da się coś z tym zrobić?
Jeśli te pytania spędzają Ci sen z powiek, to pakiet “Opieka nad WP” jest właśnie dla Ciebie!
Ten pakiet, to inwestycja w bezpieczeństwo, wydajność i sprawność Twojej strony opartej na Wordpressie.

Pakiety
Usługę przygotowana została w dwóch pakietach dopasowanych do potrzeb mniejszych i większych serwisów internetowych opartych
na Wordpressie.
W tabeli znajdziesz porównanie pakietów.

Pakiet Podstawowy
Aktualizacje Wordpressa

Pakiet Premium

raz w tygodniu aktualizacja wordpressa
i wtyczek
nie dotyczy aktualizacji wtyczek premium
wykupionych przez klienta, których
aktualizacja zależy o ważności licencji, lub
“starych” wtyczek , których nowa wersja nie
jest kompatybilna z wersją PHP serwera

●

backup strony (kopia) wykonywany raz w
miesiącu
backup przechowywany w zabezpieczonym
repozytorium w chmurze
możliwość odzyskania zachowanej kopii
strony po awarii

●

●
●

Skan strony w poszukiwaniu malware,
blacklist, błędów i luk bezpieczeństwa.
Skanowanie strony 1x/tydz.
W przypadku krytycznych ostrzeżeń email
wysyłany do klienta po skanowaniu (maks.
1x/tydz.)

●
●
●

Opcje pakietu podstawowego i dodatkowo:
dziennie i co-tygodniowe skanowanie
raport stanu bezpieczeństwa wysyłany na
email 1x/miesiąc
- zawiera historię sprawdzeń

Weryfikacja uszkodzonych
linków

●

monitoring do 500 linków

●

monitoring do 10000 linków (dla
rozbudowanych stron - np. e-commerce)

Weryfikacja Wydajności strony

●
●

Podsumowanie wydajności 1x/miesiąc
Ogólny raport wydajności z procentowym
(łatwym do zrozumienia) wskazaniem
parametrów takich, jak:
- wskaźnik szybkości strony PageSpeed
- wskaźnik szybkości YSlow (wydajność
techniczna) zawiera elementy takie, jak:
- wydajność kodu strony (CSS, JS, HTML),
optymalizacji grafik, optymalizacji cache,
zapytań HTTP, przekierowań URL

●
●
●

Opcje pakietu podstawowego i dodatkowo:
raport wydajności na żądanie (dni robocze)
raport wydajności wysyłany na email
1x/miesiąc
- zawiera wytyczne dotyczące zaleceń
i poprawek

●
●

Kopia Bezpieczeństwa

●
●
●

Monitoring Bezpieczeństwa

●

●

●
●

raz w tygodniu - aktualizacja wordpressa
i wtyczek
nie dotyczy aktualizacji wtyczek premium
zależnych od ważności licencji

backup strony w cyklu cotygodniowym, lub
dziennym w zależności od częstości zmian na
stronie (do ustalenia z Klientem)
backup przechowywany chmurze
możliwość odzyskania ostatniej zachowanej
kopii strony po awarii

Ranking Pozycjonowania

-

brak

-

Powiadomienia
o niedostępności strony
Inwestycja:
Otrzymasz fakturę VAT

-

brak

-

monitoring do 100 słów
cotygodniowy monitoring określonych przez
Klienta słów kluczowych dla strony
raport z trendami wysyłany po zakończeniu
miesiąca
możliwość sprawdzenia konkurentów strony
na określone (monitorowane) słowo kluczowe
powiadomienie mailowe

Pakiet Podstawowy
50 PLN netto / miesiąc

Pakiet Premium
100 PLN netto / miesiąc

- rozliczenie za pełny miesiąc,
- podsumowanie miesięczne pierwszego dnia
roboczego po zakończeniu miesiąca na email

- rozliczenie za pełny miesiąc,
- podsumowanie miesięczne pierwszego dnia
roboczego po zakończeniu miesiąca na email
- informacja o parametrach “na żądanie” na email
lub informacja telefoniczna

Jak zamówić? - Na jeden z dwóch sposobów
1. Wyślij email na adres info@ikreacja.pl z tematem Pakiet Opieka nad WP i adresem strony, a w treści danymi kontaktowymi do
siebie.
2. Zadzwoń pod numer +48 512 733 982 - Ireneusz Krajewski.
Proszę o telefony w dni robocze w godz. 9:00-17:00.

Pytania?
●

Jeśli masz pytania, to pisz do iKreacja - info@ikreacja.pl.

Dane firmowe

iKreacja Ireneusz Krajewski
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
NIP: 584-242-53-75
kom. +48 512 733 982
email: info@ikreacja.pl

