
ICT-ontzorger voor het MKB

De grote verhuizing is begonnen!



Beste &lt;&lt;First Name>>, mocht je (nog) geen domeinnaam geregistreerd
hebben bij Key-IT, dan ben je waarschijnlijk nog niet op de hoogte. Key-IT is
begonnen met verhuizen van alle domeinnamen naar een andere leverancier. 
Waarom doen we dat? Omdat we je dezelfde lage prijzen willen kunnen blijven
aanbieden voor domeinnamen als voorheen. De huidige leverancier van de
domeinnamen heeft prijsverhogingen doorgevoerd die we jou niet aan willen
doen. 
Heb je nog geen (eigen) domeinnaam? Vraag ons dan eens naar de
mogelijkheden!

Het gevaar van hergebruikte
wachtwoorden
"Lekker makkelijk, overal hetzelfde wachtwoord gebruiken. Kun je hem ook niet
vergeten!" 
 
Deze uitspraak horen we maar al te vaak. Helaas maak je het hackers dan wel
heel erg makkelijk.
Als een hacker dan 1 wachtwoord van je gekraakt heeft, dan kan hij dus overal
waar jij op inlogt, zelf ook inloggen. De gevolgen zijn dan niet te overzien. 

Is een domeinnaam wat voor mij?

https://key-it.nl/snel-contact/?onderwerp=20220305%20domeinnaam%20wat%20voor%20mij&naam=&lt;&lt;First%20Name%3E%3E%20&lt;&lt;Last%20Name%3E%3E&emailadres=&lt;&lt;Email%20Address%3E%3E


 
"Maar niemand weet mijn wachtwoord, dus het is veilig" 
 
Wil je weten of je wachtwoord echt veilig is, bekijk dan eens deze
wachtwoordkraaktest. 
En? Is je wachtwoord echt veilig? 
 
Onlangs zijn er nog 1,1 miljoen accounts gehackt, omdat mensen overal
hetzelfde wachtwoord gebruiken. 
 
Wil je meer weten over hoe hackers jouw wachtwoord kraken, over het gebruik
van wachtzinnen of over het gebruik van wachtwoordmanagers? Laat het ons
dan weten. We leggen het graag uit en helpen je er graag bij.

Help mij met m'n wachtwoorden

https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://www.security.nl/posting/737033/Criminelen+kapen+1%2C1+miljoen+accounts+via+hergebruikte+wachtwoorden
https://key-it.nl/snel-contact/?onderwerp=20220305%20hulp%20bij%20wachtwoorden&naam=&lt;&lt;First%20Name%3E%3E%20&lt;&lt;Last%20Name%3E%3E&emailadres=&lt;&lt;Email%20Address%3E%3E


WordPress update abonnement
Steeds vaker worden websites die gebruik maken van WordPress, het doelwit
van hackers. Gelukkig komen er ook steeds vaker updates beschikbaar voor
WordPress en haar thema's en plug-ins. Deze updates houden hackers buiten
de deur. 
 
Hoe vaak controleer jij of er updates zijn voor jouw WordPress installatie? 
 
Key-IT kan je ontzorgen bij het installeren van updates voor je WordPress
onderdelen voor € 10 per maand. 
 
Interessant voor jou? Of installeer je je updates zelf en houd je zelf de hackers
buiten de deur?

Uurtarief aanpassing
Vanaf 1 april zal ons uurtarief worden verhoogd naar € 85 per uur. 
 
Wil je nog (langer) gebruik maken van ons vorige uurtarief? Neem dan voor 1
april een strippenkaart bij ons af. Na 1 april zullen ook de tarieven van de

Bescherm mij tegen WordPress hackers

https://key-it.nl/snel-contact/?onderwerp=20220305%20wordpress%20update%20abonnement&naam=&lt;&lt;First%20Name%3E%3E%20&lt;&lt;Last%20Name%3E%3E&emailadres=&lt;&lt;Email%20Address%3E%3E


strippenkaarten omhoog gaan. 
 
Oude tarieven strippenkaarten:

6 uur werk, te besteden binnen een half jaar: € 360,-
12 uur werk, te besteden binnen een jaar: € 720,-

Nieuwe tarieven strippenkaarten:

6 uur werk, te besteden binnen een half jaar: € 408,-
12 uur werk, te besteden binnen een jaar: € 816,-

Mocht je deze nieuwsbrief willen bewaren? 
Download hem dan op key-it.nl/nieuwsbrief 

 
Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

Copyright © 2022 Key-IT, Alle rechten voorbehouden. 
 
 

Wil je veranderingen aanbrengen in hoe je deze e-mails ontvangt? 
Je kunt je voorkeuren aanpassen of je kunt je uitschrijven 

 

Ik wil nog snel een strippenkaart!
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