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„Vietnes uzraudzības“ piedāvājums
Esmu Kristaps Buliņš un arī viens no „Creative Ninjas“. Mana superspēja ir problēmu risināšana. Situācijas, kurās nedarbojas standartizēts risinājums, es vienmēr atrodu radošu risinājumu. Tas man ir ļāvis veiksmīgi darboties IT jomā jau
apmēram 15 gadus.

Laikā, kad interneta vietnes ir pakļautas, pastāvīgai kaitniecisko, botu uzraudzībai un laikā, kad bieži tiek atklātas jaunas
ievainojamības, ir svarīgi uzraudzīt savu vietni un būt gatavam ļaunākajam scenārijam. Tas ļaus:

laicīgi atklāt uzbrukumu

īsā laikā atjaunot vietnes darbību

saglabāt zīmola reputāciju

Tieši uz minētajiem principiem ir balstīts šis piedāvājums. Tas sastāv no diviem mehānismiem. Pirmais regulāri uzrauga un meklē vietnes kodā kaitīgo kodu. Otrais mehānisms izveido vietnes koda rezerves kopiju un saglabā to. Gadījumā, ja uzraugošais mehānisms vietnes kodā konstatē kaitīgo kodu vai citas izmaiņas, tas par šo notikumu informē
atbildīgo personu. Ja atbildīgā persona konstatēts, ka vietnē ir ieperinājies kaitīgais kods, tad ir jāaptur vietnes darbība, jānovērš atbilstošā ievainojamība un jāveic vietnes atjaunošana no jaunākās, tīrās, iepriekš saglabātās rezerves
kopijas.

Pakalpojuma cena: sākot no 10 Eiro mēnesī (PVN iekļauts cenā).*
*Pakalpojuma sākuma cena attiecās uz vietni ar rezerves kopijas kopējo izmēru līdz 5 gigabaitiem. Attiecīgi mēneša
izmaksas 15 Eiro par pakalpojumu ar rezerves kopijas izmēru līdz 10 gigabaitiem.

Pakalpojuma norises kārtība.
Līdzko noslēdzām sadarbības līgumu un es esmu no Jums saņēmis nepieciešamās servera piekļuves (parasti vislabāk
SFTP vai FTP), es pieslēdzu pakalpojumu, un līdz ar to Jūsu vietne turpmāk tiek uzraudzīta. Vēl pirms pakalpojuma
pieslēgšanas es veicu vienkāršu vietnes apskati, lai pārliecinātos, ka tajā jau nav kaitīgais kods. Ja tāds tiek atklāts,
tad to vispirms ir jānovērš, un tikai tad var pieslēgt pakalpojumu. Turpmāk Jūs saņemat rēķinu reizi mēnesī atkarībā no
kopējā rezerves kopiju izmēra.

Paldies, ka veltījat laiku, lai iepazītos ar piedāvājumu. Sazinieties ar mani un pasargājiet savu vietni un reputāciju :)

