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DLACZEGO TWOJA STRONA
POTRZEBUJE OPIEKI SPECJALISTY?

 Bezpieczeństwo witryny to jeden z podstawowych ele-
mentów, na który trzeba zwrócić uwagę. To kluczowa kwe-
stia zarówno przed uruchomieniem strony, jak i w trakcie jej 
funkcjonowania w sieci. Jeżeli ta kwestia zostanie zlekce-
ważona – nie ma co liczyć na to, że witryna będzie 
sprawnie działać.

BARDZO WAŻNE
Zostawienie stony samej sobie może spowodować wiele 
konsekwencji. Miałam przypadki, że zwykły wirus spowodo-
wał całkowite usunięcie strony i bez zrobionej kopii zapaso-
wej trzeba było stornę robić od nowa. 

Brak opieki nad stroną może spowodować:
- zawirusowanie strony,
- wysyłane maile mogą trafiać do smapu,
- strona może spadać w wynikach wyszukiwania,
- wyświetlanie się komunikatu o zagrożeniu na stronie,
- utratę strony (bez wykonanej kopii).
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JAK DBAĆ O STRONĘ, ABY NIE 
NARAZIĆ SIĘ NA TE ZAGROŻENIA?

 
REGULARNE AKTUALIZACJE
Aby witryna była bezpieczna, niezbędne jest aktualizowa-
nie systemu WordPress oraz wszystkich wtyczek. 
W przeciwnym razie, strona będzie narażona na wirusy 
oraz instalację złośliwego oprogramowania.

KOPIA ZAPASOWĄ
Najlepszym zabezpieczeniem jest posiadanie kopii za-
pasowej strony. Kopię należy wykonać po każdej wykona-
nej zmianie na stronie, aby nie stracić danych. Jeżeli na stro-
nie nie dokonujemy żadnych zmian, możemy wykonać taką 
kopię profilaktycznie raz na pół roku.

ZABEZPIECZANIE HASEŁ
Najczęstszą przyczyną włamań na stronę oraz wycieku 
bazy danych jest niski poziom stosowanych zabezpie-
czeń. Nie powinno używać się popularnych i krótkich haseł 
do panelu administracyjnego. Błędem jest również powie-
lanie haseł w różnych miejscach, logowanie się na niezna-
nych nam urządzeniach, czy zapisywanie haseł w pamięci 
komputera.



PAKIETY 

 
1. STRONY WIZYTÓWKOWE
Strony internetowe, które pełnią rolę wizytówki albo strony 
z ofertą, która nie zmienia się. Wyniki w wyszukiwarce nie 
są dla nas bardzo istotne i możemy rzadziej wykonać aktu-
alizajce.

Aktualizacja 1 x 3 miesiące
Kopia zapasowa 1 x rok 

1. STRONY STANDARDOWE
Strony, na których od czasu do czasu dodaje się aktualne 
informacje, zmienia się cennik, czy zdjęcia. Pozycja 
w wyszukiwarce i w Google Moja Firma jest dla nas ważna.

Aktualizacja 1 x miesiąc
Kopia zapasowa 1 x 3 miesiące

1. STRONY AKTYWNIE PROWADZONE
Strony, na których prowadzi się aktywne działania: dodając 
oferty, prowadząc bloga, stosując landing page itp. Pozycja 
w wyszukiwarce jest dla nas kluczowa.

Aktualizacja 1 x miesiąc
Kopia zapasowa 1 x miesiąc

50 zł / kwartał

50 zł / miesiąc

70 zł / miesiąc
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