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WEBPAGE SIKKERHED

ADVARSEL - Din Wordpress kan være i fare
Hvad enten der bruges Wordpress eller andet CMS og/eller hosting gennem CryLemon /
Estatetool eller anden Hosting partner er din hjemmeside IKKE sikret af CryLemon og
Estatetool.
Har du hosting gennem CryLemon over Curanet er der simpel backup med i pakken. Men det
sikre ikke din Wordpress hjemmeside, mod hackere, malware og virus. Estatetool eller
CryLemon holder ikke øje med din Wordpress hjemmeside. Da der andre der er bedre til
Wordpress sikkerhed end os, har vi fravalgt at gå ind på det område.
I øjeblikket er der Hackere i hele verden der er vilde med at ødelægge bla. Wordpress
hjemmesider. De gør det af mange årsager – men blot det at de kan det - er spændende for
dem. Hovedsagelig gælder det om at få fat i data og persondata som de kan tjene penge på.

Yan & Co
Vi kan anbefale at få en partner med erfaring i Wordpress til at holde øje med din hjemmeside.
Vi har med god erfaring anbefalet Yan & Co til flere af vores kunder som bruger Estatetool.
Så Yan & Co kender Estatetool og kender det set-up der er forbundet med at have en
Estatetool løsning på Wordpress.
Yan & Co har over 110 Wordpress hjemmesider der holdes øje med i deres overvågning og de
fanger 99,3% af alle angreb allerede inden de opstår. Opstår problemet får Yan & Co din
Wordpress hjemmeside i luften igen på kort tid.
Yan & Co er eksperter i sikkerhed og opdateringer. Alle opdateringer til WordPress, plugins og
temaer holder de opdateret, samt de overvåger sikkerheden for hele din WordPress
hjemmeside.

Kontakt Yan & Co
Bliv sikret i dag – Sig du har Estatetool og få opstarten gratis
Kontakt Yan & Co på info@yanco.dk eller læs mere på links herunder:

Information: https://www.yanco.dk/ydelser/wordpress-serviceaftale/
Tilmelding: https://www.yanco.dk/estatetool-serviceaftale/

Estatetool System
Selve Estatetool systemet er sikret på vores egne servere og systemer. Vi sørger for backup
og sikkerhed og måler og holder øje med det hele 24 timer i døgnet hele året. Dette foregår
gennem robotter og samarbejde med bla. Curanet og Zitcom.

