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WordPress onderhoud
OTAP, Updates & backups

 Compleet Uitgebreid Standaard

Geschikt voor Maatwerk websites & 
 webshops

Websites (meertalig) &  
simpele webshops

Simpele websites

Complexe plugins Onbeperkt Maximaal 1 Geen

Max. aantal actieve plugins v 30 15

Multisite Ja Nee Nee

Updates

Plugin updates Ja Ja Ja

Thema updates Ja Ja Ja

WordPress updates Ja Ja Ja

 -Safe updates Ja (met rollback) Ja Nee

Controle

Monitoring Elke min Elke 15 min 4x per dag

Update controle Wekelijks Wekelijks Om de week

Security

Security scan Dagelijks Wekelijks Nee

Controle op malware Ja Ja Nee

Plugin en thema controle Ja Ja Nee

OTAP Straat

OTAP Straat Ja Nee Nee

Backups

Backups Tot 6x per dag Dagelijks Wekelijks

Bewaartermijn 3 maanden 2 maanden 1 maand

Terug plaatsen Gratis Gratis 27,50

Plugins

WP-Rocket Ja Ja Nee

Akismet Ja Nee Nee

iThemes Security Pro Ja Nee Nee

Support

Response Priority Priority Best effort

Prijs in € Prijs op aanvraag 59,- p/m 22,50 p/m
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WordPress 
onderhoud 

Updates

Tussendoor voert updates door op je website 

voor plugins en thema’s die gebruik maken 

van het standaard WordPress systeem. 

Tussendoor verzorgt alleen de updates die 

via het WordPress plugin beheer te updaten 

zijn. Dienen plugins op een andere manier te 

worden geupdatet, dan is dit niet standaard 

inbegrepen bij het onderhoudspakket.

Licenties

Plugins of thema’s die gebruik maken van 

licenties kan Tussendoor alleen updaten 

wanneer er een werkende licentie voor 

de plugin of het thema is ingevoerd en de 

plugin of het thema gebruik maakt van het 

standaard WordPress update systeem.

Controle

Na het doorvoeren van de updates vindt 

er geen handmatige controle plaats. Wel 

wordt de website in de gaten gehouden door 

middel van monitoring en, afhankelijk van je 

pakket, safe updates.

Safe updates

Wanneer er onverhoopt iets fout gaat tijdens 

het updaten van je website wil je natuurlijk de 

meest recente back-up terug kunnen zetten. 

Met “Safe updates” kan dit!

Safe updates is een systeem waarbij we een 

back-up maken, de updates doorvoeren en 

daarna controleren wat de status is van je 

website. Mocht blijken dat er een fout plaats 

vindt, dan rollen we de website automatisch 

terug naar de staat van voor de updates, 

d.m.v. de eerder gemaakte back-up.

De controle die Tussendoor bij safe updates 

doorvoert is op basis van HTTP status codes. 

Dit wil zeggen: de website/server geeft 

d.m.v. een code aan wat de algemene 

‘staat’ van de website is. Normaal is dit code 

200, maar bij een fout is dit 4XX/5XX. Deze 

controle voeren we uit op de homepage van 

je website. Het is helaas niet mogelijk om 

te controleren of een update wijzigingen - 

dan wel fouten met zich meebrengt op het 

gebied van vormgeving, functionaliteit of 

achterliggende pagina’s.
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Monitoring

Er is niets zo vervelend als een website die 

niet bereikbaar is. Je klanten kunnen je niet 

bereiken en daarnaast loop je omzet mis. 

Of dit nu is omdat je klanten niet kunnen 

bestellen in je webshop of omdat je leads 

misloopt. De impact bij het niet bereikbaar 

zijn is groot. Wij houden in de gaten of je 

website nog bereikbaar is of niet. Wanneer 

je website niet bereikbaar is zetten we de 

meest recente back-up terug* en nemen we 

contact op om de issues op te lossen. 

*Omdat er kosten in rekening worden gebracht bij 

het onderhoudspakket “standaard” nemen we bij 

dit pakket eerst contact met je op voordat we een 

back-up terug zetten.

Update controle

Afhankelijk van je gekozen onderhoudspakket 

controleren wij elke week - of om de week 

- je website voor updates. Hier voeren wij 

plugin, thema en/of WordPress updates voor 

je uit. Meer hierover lees je onder het kopje 

“updates”.

Security scan

Het is belangrijk dat je website up-to-date 

is, maar je wil natuurlijk ook je website goed 

beveiligen. Afhankelijk van het gekozen 

pakket voeren we wekelijks (of wanneer 

gewenst vaker) een security scan op je 

website uit. 

Plugin en thema controle

Tijdens deze controle kijken we naar de 

huidige versie van de plugins en thema’s en 

of er in de betreffende versies van de plugins 

en thema’s geen bekende* kwetsbaarheden 

zitten.

*Hiervoor gebruiken we software van een derde 

partij. De data in deze software wordt geleverd door 

het team achter “WPScan Vulnerability Database“.

Controle op Malware 

Malware is een verzamelnaam voor 

kwaadaardige of schadelijke software met 

kwaadaardige bedoelingen. Afhankelijk 

van je gekozen pakket voeren wij wekelijks 

(of wanneer gewenst vaker) een aantal 

bestaande checks uit om te controleren of 

de website is geïnfecteerd met Malware.
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Denk hierbij aan een siterapport van McAfee 

WebAdvisor, een website check door 

Bitdefender en we bekijken de Google Safe 

Browsing-status.

Mochten zich hier problemen voordoen, dan 

dan communiceren we dit en geven aan 

wat de mogelijke stappen zijn om dit zo snel 

mogelijk op te lossen.

OTAP-Straat
De onderhoudspakketten zijn gericht op 

het snel identificeren en oplossen van 

problemen. Met behulp van een OTAP-

straat wil je in een eerder stadium fouten te 

voorkomen.

De afkorting ‘OTAP’ staat voor Ontwikkeling, 

Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn 

de omgevingen en de volgorde waarin 

werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze 

volgorde zorgt er voor dat de impact 

van wijzigingen of updates eerst grondig 

getest worden, voordat jouw klanten of 

bezoekers dit te zien krijgen. Hierdoor worden 

problemen al vroegtijdig gevonden en 

opgelost.

Je ziet de stappen hier(naast) kort 

omschreven.

Ontwikkeling

De eerste stap geeft aan dat alle wijzigingen 

van technische aard eerst op een lokale 

ontwikkelomgeving worden doorgevoerd. Dit 

proces gebeurt lokaal, waardoor behalve de 

ontwikkelaar, niemand de wijzigingen ziet.

Test

Deze wijzigingen worden vervolgens 

gepubliceerd naar een test- of staging-

omgeving. Dit is een speciale omgeving 

waarin een kopie van de website draait. 

Deze omgeving is alleen toegankelijk voor 

jou als klant en voor ons. Hierin kunnen wij de 

wijzigingen testen op jouw site, zonder dat 

klanten hier hinder van ondervinden.

Acceptatie

Wanneer wij de wijzigingen uitvoerig getest 

hebben, is het aan jou om deze goed te 

keuren (te accepteren). Je krijgt dus de kans 

om alle wijzigingen te controleren, voordat je 

klanten deze zien. Wanneer er toch nog iets 

mis blijkt te zijn, wordt het proces nogmaals 

doorlopen.
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Productie

De wijzigingen zijn akkoord! Dit betekent 

dat ze gepubliceerd gaan worden op de 

productieomgeving. Vanaf dit moment zien 

ook de bezoekers nieuwe wijzigingen en 

functionaliteit.

Een OTAP-straat is altijd maatwerk en zal in 

samenspraak worden afgestemd.

Backups

Mocht er onverhoopt iets misgaan met je 

website, dan wil je natuurlijk wel een recente 

versie van de website kunnen terugzetten. 

Afhankelijk van het onderhoudspakket 

maken wij wekelijks, dagelijks of vaker een 

backup voor je. 

Bewaartermijn

Deze backups worden, afhankelijk van je 

gekozen pakket één, twee of drie maanden 

bewaard. 

Terugplaatsen

Afhankelijk van het gekozen pakket brengen 

we wel of geen kosten in rekening voor 

het terugzetten van een back-up. Bij het 

Standaard pakket bedragen de kosten 

hiervoor €25,- (ex BTW). Bij de pakketten 

Uitgebreid en Compleet is het terugplaatsen 

van een back-up gratis.

Plugins

Afhankelijk van het gekozen 

onderhoudspakket mag je gebruikmaken van 

onze licenties voor onderstaande plugins.

WP-Rocket

Een caching plugin die je website sneller 

maakt. Meer informatie over deze plugin vind 

je op: https://wp-rocket.me/

Akismet

Een plugin die helpt bij spam bestrijding op 

je website. Meer informatie over deze plugin 

vind je op: https://akismet.com/

iThemes Security Pro

Een plugin die op meer dan 30 manieren kan 

bijdragen aan de beveiliging van je website. 

Meer informatie over deze plugin vind je op: 

https://ithemes.com/security/

https://wp-rocket.me/
https://akismet.com/
https://ithemes.com/security/
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Jouw contactpersoon:
Voor vragen over onze onderhoudspakketten kun je 

contact  opnemen met: Iwan

Je kunt mij bereiken via iwan@tussendoor.nl  

of via telefoonnummer kantoor 058 711 0916.

Heb je vragen over deze offerte, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Iwan Wijkstra

mailto:iwan%40tussendoor.nl?subject=Vraag%20via%20onderhoud%20prijs%20PDF

