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Witamy 
 
To dobrze, że jesteś z nami, dziękujemy!  
WordPress jak każde inne oprogramowanie wymaga aktualizacji do najnowszej wersji, aby           
sprostać zmieniającym się trendom w Internecie, ale także dbać o bezpieczeństwo Twojej            
witryny. Pamiętaj, że im więcej aktualizacji tym mniej kłopotów dlatego jesteśmy tu po to,              
żeby im zapobiegać. Jeżeli już jakieś się pojawią lub Twoja strona padnie ofiarą ataku              
hakerów, naszym zadaniem jest usunąć usterkę za Ciebie. 
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1. Omówienie wykonywanych działań przez WordCare 
 
Zakres naszych obowiązków jest zależny od wybranego przez Ciebie pakietu i określony w             
umowie. Przede wszystkim nasze działania polegają na bieżącej aktualizacji WordPress,          
wtyczek oraz motywu czyli utrzymania najnowszego oprogramowania na Twojej witrynie.          
Oprócz tego, posiadamy bardzo szeroki zakres innych działań. Dla każdego wybranego           
pakietu, przesyłamy raporty z wykonanej pracy oraz stanem Twojej strony internetowej.           
Poniżej omówimy szerzej poszczególne zagadnienia: 
 

1. Wsparcie techniczne 

 
➔ Co zawiera wsparcie? 

● zmiana treści i grafiki na stronie, nagłówka, stopki,  
● zmiana ustawień wtyczek, 
● zmiana CSS, 
● dodawanie nowych wpisów na bloga, 
● dodanie lub edycji landing page, 
● pomoc w momencie wystąpienia problemów z wyświetlaniem Twojej witryny. 

 
➔ Czego nie zawiera wsparcie? 

● projektowanie grafiki, 
● tworzenie treści (tekstu) na stronę, 
● usługi programistyczne,  
● tworzenie motywów, wtyczek i całych stron internetowych. 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany/a usługą, którą nie obejmuje wsparcie techniczne,         
zapraszamy do kontaktu w celu estymacji kosztów jednorazowego zlecenia         
specjalnego.  
 

➔ Przykłady 
 
Abyś mógł/a lepiej zrozumieć jakie działania są zawarte w pakiecie, przygotowaliśmy kilka            
przykładów. 
 
Przykład 1 - dodanie treści 
 
W ramach pakietu: Chcesz, abyśmy dodali na Twojego bloga przygotowany przez Ciebie            
tekst z grafiką i dajesz nam instrukcję jak to ma wyglądać. 
 
Pakiet nie obejmuje: Chcesz, abyśmy sami przygotowali tekst na bloga, znaleźli w Internecie             
grafikę i umieścili wpis na Twoim blogu bez instrukcji o formatowaniu. 
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Przykład 2 - nowe wtyczki 
 
W ramach pakietu: Chcesz, abyśmy zainstalowali wtyczkę oraz ją skonfigurowali w ramach            
wbudowanej jej funkcjonalności. 
 
Pakiet nie obejmuje: Chcesz, abyśmy rozbudowali wtyczkę / dodali nowe funkcjonalności,           
które nie są domyślnie dostępne we wtyczce (taka usługa wymaga stawki godzinowej,            
dlatego wtedy możesz się z nami skontaktować, aby określić cenę za jednorazową usługę             
programistyczną). 
 
Przykład 3 - rozbudowa podstrony 
 
W ramach pakietu: Dostarczasz nam materiały i chcesz, abyśmy dodali lub zmienili obecną             
treść podstrony “O nas”. 
 
Pakiet nie obejmuje: Chcesz, abyśmy napisali wypełnili podstronę “O nas” przygotowaną           
przez nas treścią albo zaprojektowali stronę od zera. 
 
Przykład 4 - usuwanie wirusów 
 
W ramach pakietu: Strona została zainfekowana, a pakiet zawiera w cenie usuwanie            
wirusów, wtedy w ramach abonamentu zajmujemy się kompleksowym usuwaniem wirusów z           
Twojej witryny.. 
 
Pakiet nie obejmuje: Jeżeli Twój pakiet obejmuje monitoring i skanowanie wirusów, ale nie             
zawiera usuwania złośliwego oprogramowania, powiadomimy Cię, że na Twojej stronie są           
wirusy, a jeżeli zdecydujesz się je usunąć, usługa będzie osobno płatna.  
 
Pamiętaj, jeżeli usługa nie jest dostępna w pakiecie to nie znaczy, że nie możemy tego               
wykonać. Chętnie pomożemy, jednak są to usługi wymagające stawki godzinowej lub           
przygotowania indywidualnego pakietu. Daj nam znać czego potrzebujesz, a możemy wtedy           
zrobić to dla Ciebie! 

2. Monitoring 24/7 

Monitorujemy dostępność Twojej witryny 24/7. Oznacza to, że dowiadujemy się o tym w             
ciągu kilku minut, że Twoja strona nie jest dostępna w sieci. Może się to zdarzyć z wielu                 
powodów. O wszystkich przerwach i czasach jej trwania dowiesz się w przesyłanych przez             
nas raportach. 

3. Regularne aktualizacje 

Co tydzień przeprowadzamy bezpieczne aktualizacje oprogramowanie na Twojej stronie         
internetowej; CMS WordPress, zainstalowane wtyczki oraz motyw (szablon). Utrzymywanie         
najnowszych wersji wymienionych elementów jest kluczowe do poprawnego działania Twojej          
strony www. 
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4. Kopie zapasowe 

Codziennie tworzymy przyrostowe kopie zapasowe dla Twojej witryny. Oznacza to, że           
zajmują znacznie mniej miejsca niż standardowe kopie, ponieważ nadpisują tylko te dane,            
które uległy zmianie. Przechowywane są w chmurze, a więc Twoja witryna jest w pełni              
bezpieczna dzięki bardzo zaawansowanemu szyfrowaniu.  

5. Skanowanie i usuwanie wirusów 

Twoja witryna jest codziennie skanowana pod kątem złośliwego oprogramowania. Jeżeli          
Twój pakiet to uwzględnia, czyścimy również malware, które jest poważnym zagrożeniem           
dla każdej witryny WordPress. 

6. Zaawansowany pakiet zabezpieczeń 

Nasz zaawansowany pakiet zabezpieczeń obejmuje zmianę adresu URL służącego do          
logowania do Panelu Administratora, firewall, blokowanie podejrzanych IP, lepszą ochronę          
bazy danych oraz inne rozwiązania pozwalające chronić Twoją witrynę przed hakerami. 

7. Statystyki Google Analytics 

Integrujemy Twoją stronę oraz przypisane do niej konto Google Analytics z naszymi            
raportami, tak abyś otrzymywał/a na bieżąco czytelne dane dotyczące ruchu na Twojej            
stronie. 

2. Kontakt z nami 
 
Sprawy techniczne i wysyłanie zgłoszeń: 
 

➔ Panel Zgłoszeń: www.helpdesk.wordcare.eu 
➔ Adres e-mail: support@wordcare.eu 

 
Współpraca, umowy, rozliczenia: 
 

➔ office@wordcare.eu 
➔ +48 508 358 438 

3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 
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1. Jak wysłać do nas zgłoszenie? 

Udostępniliśmy dla naszych Klientów specjalną platformę, przez którą możesz wysłać do           
nas zgłoszenie. Otrzymasz wtedy potwierdzenie na e-mail i zostanie przydzielony numer. Na            
chwilę obecną nie prowadzimy wsparcia drogą telefoniczną. 

2. Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedź dot. zgłoszenia? 

Czas oczekiwania (czas reakcji) wynosi do 24 godzin od momentu otrzymania przez nas             
zgłoszenia. Następnie do 24 godzin rozwiązujemy Twoje zgłoszenie (od momentu reakcji).           
Zatem łączny czas od momentu otrzymania przez nas zgłoszenia do jego rozwiązania            
wynosi od 48 godzin we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych              
sytuacjach, może się zdarzyć, że Twoje zgłoszenie będzie wymagało większego nakładu           
pracy, wówczas poinformujemy Cię o tym. 

3. Czy udzielacie wsparcia telefonicznego? 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, nasz Portal Zgłoszeniowy jest dla Ciebie dostępny 24/7. Ze            
względu na specyfikę pracy, na chwilę obecną kontakt telefoniczny służy tylko w celach             
administracyjnych (obsługa umowy, rozliczenia itp.).  

4. Czy mogę skorzystać z dodatkowych godzin wsparcia 

Oczywiście! Mając wykupiony u nas pakiet, możesz również wykupić dodatkowe godziny           
wsparcia. Koszt dodatkowej godziny wsparcia technicznego ustalony jest w umowie. 

5. Czy mogę zmienić pakiet w trakcie trwania umowy? 

Bez problemu! Jeżeli wykupisz u nas pakiet (np. Manage), a z biegiem czasu Twoja witryna               
będzie wymagała częstszej i bardziej zaawansowanej opieki, w każdym momencie możesz           
dać nam o tym znać i po podpisaniu nowej umowy, zmienimy wersję pakietu już od               
przyszłego miesiąca.  
 
Jeżeli zobaczymy, że na Twojej witrynie zwiększył się ruch lub pojawią się inne wzmianki              
które będą zalecały zmianę pakiety, poinformujemy Cię o tym, ale ostateczna decyzja            
zawsze należy do Ciebie. 

6. Na jaki okres jest zawierana umowa? 

Umowę zawieramy na czas nieokreślony z (1) miesięcznym okresem wypowiedzenia.          
Pokrywamy wszystkie koszty wdrożenia i nie pobieramy od Ciebie żadnej opłaty wstępnej,            
dlatego jeżeli zdecydujesz się na rozwiązanie naszej umowy przed upływem 6 miesiąca od             
daty zawarcia, będziemy zmuszeni wystawić Ci fakturę na kwotę 500zł netto do zapłaty w              
ciągu 7 dni. 
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7. Jak wygląda miesięczne rozliczenie? 

Ostatniego roboczego dnia miesiąca będziemy wystawiać Ci fakturę na kwotę określoną w            
naszej umowie. Prosimy Cię o dokonywanie płatności w terminie 7 dni przelewem na nasz              
rachunek bankowy podany na fakturze. 
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