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WP WATCHER 
WORDPRESS SIKKERHET



WP WATCHER 
BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING

 «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg 
 ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» 

 «Hjelp! Jeg oppdaterte til nyeste versjon av themet mitt og nå 	
	 ser siden min helt annerledes ut. Hva gjør jeg for å få tilbake det 
 gamle designet?» 

Dette er spørsmål som kommer i innboksen min nesten daglig. Og mitt første spørsmål 
er alltid: Tok du backup før du oppdaterte? Njaei…backup? Burde jeg ha gjort det?


Jepp, det hadde vært lurt….


OPPDATERINGER
Det å kjøre oppdateringer er også en viktig del av å sikre siden sin mot angrep utenfra. 
Veldig ofte er årsaken til oppdateringer nettopp det å tette sikkerhetshull.


	 «Ja, men….sist jeg kjørte en oppdatering gikk noe galt. Jeg tar 
ikke sjansen på å ødelegge noe en gang til» 

Ved å hoppe over oppdateringer, så hopper du også over tetting av sikkerhetshull på we-
bsiden din. 


HVORFOR WP-WATCHER?

Produktet WP-Watcher ble opprettet fordi jeg opplevde at mange av mine kunder synes 
at dette med oppdateringer og sikkerhetskopiering føltes skummelt og skremmende. 
Etter mange forsøk på å forklare og instruere hvordan og hvorfor, så fant jeg ut at mange 
pustet svært lettet ut når de fikk tilbud om å slippe ansvaret for dette selv. 
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HVA GJØR WP WATCHER?
Oppdateringer

WP Watcher styres via en plugin som installeres på siden din. Når den er installert vil jeg 
få beskjed om hvilke oppdateringer som er tilgjengelige på akkurat din side. Løsningen er 
«semi» automatisk. Det vil si at jeg må trykke på en knapp for å kjøre en oppdatering, det 
går ikke helt av seg selv. 


Det gjør at jeg har full kontroll over hvilke oppdateringer som kjøres. Får jeg f.eks vite at 
en plugin forårsaker problemer i den nyeste versjonen av WordPress, vil jeg vente 
med å oppdatere den til utvikleren har løst problemet.


Backup/Sikkerhetskopiering

Backup kjøres daglig til flere forskjellige servere for å være sikker på at det alltid finnes 
minst én full sikkerhetskopi per døgn.


Alt innhold på websiden din lagres i databasen, med unntak av bilder og f.eks theme/
plugin filer. Tekst, blogginnlegg og sider, og kommentarer lagres i databasen. W 
Watcher sørger for backup av begge deler. 

Backup for de siste 30 dagene tas vare på, på samtlige servere. Normalt kan en sikker-
hetskopi legges tilbake i løpet av få minutter. 


WP Watcher er for deg som: 

• - ikke ønsker å bruke tid på tekniske utfordringer. 

• - ønsker å kunne installere en ny plugin eller ett nytt theme, uten å være redd for at 
noe skal gå galt. 

• - vil ha noen som kan ta ansvar for det aller viktigste når det gjelder sikkerhet og 
oppdateringer. 

• - vil føle deg trygg på at websiden din kan rekonstrueres raskt om noe skulle skje 
med den. 

• - driver en småbedrift og ønsker å bruke tiden din på det du faktisk tjener penger 
på. 
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WP Watcher er IKKE for deg som: 

• - elsker tekniske utfordringer. 

• - tenker at dette kan jeg jo gjøre selv helt gratis! 

• - kjenner WordPress ut og inn og vet hvor du skal feilsøke. 

• - har en stor bedriftsside med store innholdsmengder.  

• - bruker en annen webplattform enn WordPress. 

• - trenger en komplett supportavtale for alt som har med WordPress siden din å gjø-
re. 

OBS! MÅ LESES!

• Under utvidelser/plugins på websiden din, vil du se navnet WP Watcher. Denne må 
IKKE slettes eller deaktiveres. I såfall vil det ikke lenger være mulig å utføre 
oppdateringer og backup av siden din. 

• Etter at WP Watcher er installert bør du ikke bytte navn på administrator. Det kan 
føre til at WP Watcher ikke lenger har kontakt med websiden din. Har du admin som 
brukernavn på administrator kontoen din, bør denne fjernes. Ta kontakt, så hjelper 
jeg deg med det. 

• Dersom du har gjort endringer i CSS filene til themet ditt må du gi beskjed om dette. 
Oppdatering av themes kan i såfall overskrive CSS filene i themet og du må legge 
tilbake disse endringene selv. Dette kan løses ved å lagre egne tilpasninger i ett child 
theme. Tilpasset styling som ligger i typiske «Custom CSS» felter i themet vil normalt 
ikke bli overskrevet. 

• Det finnes enkelte plugins og themes som ikke kan oppdateres automatisk. Om du 
oppdager at noe ikke oppdateres i løpet av 8-10 dager, så kan det være tilfelle. Send 
meg en mail, så setter jeg siden opp på lista over sider som må ses over manuelt. 

• Du MÅ gi meg beskjed om du har plugins/themes som IKKE skal oppdateres. Om du 
har løsninger som er spesialkodet, så vil ofte kode bli overskrevet ved oppdateringer. 
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• Jeg tar ansvar for backup av filene dine og databasen din. Men, jeg er dessverre 
nødt til å ta et lite forbehold: Hvis du har spesialdesignede løsninger som gjør at 
f.eks en plugin tilbakestilles til standard innstillinger ved tilbakeføring av en backup, 
da må den som har designet websiden sette det tilbake for deg. Normalt er ikke 
dette noe problem, men jeg er dessverre nødt til å ta forbehold om dette da det 
finnes en del «kreative sjeler» i denne bransjen. Gi meg beskjed når du bestiller WP 
Watcher dersom du har plugins som ikke skal oppdateres. 

• Du er selv ansvarlig for å sjekke websiden din med jevne mellomrom. Jeg har 
backupfiler fra de siste 90 dagene, men om du kun titter innom nettsiden din en 
gang i halvåret så kan det være hacket uten at du vet om det.  

• WP Watcher dekker feil som kan rettes ved tilbakelegging av backup. I sjeldne 
tilfeller kan man få alvorlige angrep på websiden som ikke løses ved backup. WP 
Watcher dekker IKKE rens av infisert kode. Da bør man kontakte f.eks Sucuri for å få 
hjelp. Sucuri har også et par sikkerhetsutvidelser du kan kjøpe for ekstra sikkerhet. 
Se sucuri.net for mer informasjon. 
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http://sucuri.net

