
Check-Up
Haal alles uit uw website
Online aanwezigheid is geen onderscheidende factor meer. Consistente digitale 
ervaringen zijn dat wel. Uw (Drupal) website speelt daarbij een belangrijke rol als 
drukbezocht raakpunt. Een optimalisatie van Drupal, zowel qua technische 
set-up als op het vlak van User Experience, zorgt voor een merkbare boost van 
de digitale ervaring die u aanbiedt. Neem de verantwoordelijkheid van dit 
belangrijke contentplatform zelf in handen om er alles uit te halen wat erin zit.



De drivers om te 
optimaliseren
Hosting & infrastructuur
Is uw website een buitenbeentje wat betreft
integratie van uw IT-landschap? Wordt de
website op de meest kostenefficiënte plek
gehost?

Compliancy & build
In hoeverre is uw website bestand tegen
rampscenario’s? Is uw website (nog steeds)
in lijn met alle wetgevingen? Wat is de
levenstermijn van uw huidige site? Bent u mee
met de laatste versie? Wordt de website actief
beheerd?

User experience
Uw website is mooi, maar is mooi goed genoeg?
Wat vinden uw eindgebruikers ervan? Bereikt
het zijn doel? Is uw website goed vindbaar?

We denken van wel als u ...
Moet u hier wakker van liggen?

… een IT professional bent die een jaarlijkse
‘indexering’ van bestaande toepassingen doet
en Drupal daarbij niet uit het oog wil verliezen.

… een IT professional bent die graag een
onafhankelijk nazicht wil van een opgeleverde
of op te leveren website.

… een marketing professional bent die er zeker
van wil zijn dat de publieke website niet voor
imagoschade kan zorgen.

… een marketing professional bent die een
grotere impact wil hebben met de website op
een budgetvriendelijke manier.

Hoe kunnen wij u helpen?
We begrijpen dat u opziet tegen de vernieuwing van uw bestaande infrastructuur, of de bouw van een nieuw 
digitaal platform, maar misschien hoeft dat ook helemaal niet? Heeft u er al eens bij stilgestaan dat er nog andere 
manieren zijn om dit aan te pakken? 

Bij Inetum-Realdolmen geloven we in een doelgerichte en efficiënte aanpak waardoor u weer op beide oren kan 
slapen!



Neem het heft in eigen handen met
onze Drupal Check-Up

Een analyse van uw huidige website, op maat van de levende noden of wensen. We ontwikkelden
een keuzemenu rond de drie pijlers die de basis vormen om alles uit Drupal te halen. Elke pijler kan op
zichzelf staan voor een korte maar krachtige check. Of u kiest voor een uitgebreide en doortastende
aanpak door op alle vlakken in te zetten.

Resilience Check
We maken een kopie van
uw source code op een
afgeschermde omgeving en
drijven het tot het uiterste
door bijvoorbeeld een
hacking te ensceneren. Waar
was er weinig weerstand?
Waar hield de code stand?

We doen dit aan de hand van
verschillende zaken:

• Blackbox pentest: 
penetratietesten zonder 
code te bekijken

• Stress-testing met profiler: 
opzoeken performance  
hot-spots

• SAST, DAST &  
dependency scanning (geau-
tomatiseerd)

• Manueel custom
• development nakijken

Hosting Check
We kijken uw bestaande
hosting set-up na. Staan de
servers goed? Wordt de juiste
configuratie gebruikt? Zit hier
de veiligheid goed?

We gaan aan de slag met:

• Configuratie servers, routes  
& firewall

• Deployment procedures
• Rollback procedures
• Disaster recovery
• Mogelijkheid tot wisseling 

van hosting provider
• Logging & opvolging

UX Check
We zoomen in op de
‘voorkant’ van uw website,
de kant die uw klanten te zien
krijgen. Komt het tegemoet
aan hun hedendaagse
verwachtingen?

We kijken o.a. naar:

• Gebruiksvriendelijkheid 
wat betreft 
contentadministratie

• SEO
• Toegankelijkheid voor 

visueel mindervaliden
• Eindgebruikerservaring: 

kunnen ze vinden wat 
ze zoeken, kunnen ze 
afmaken waar ze mee 
begonnen zijn, ..?

• Match design website vs. 
vooropgestelde identiteit 
bedrijf

What’s in it for you?
U krijgt van ons steeds een gedetailleerd rapport dat we tijdens een gebalde presentatie uiteenzetten.
Daarbij komt ook een lijst van optimalisatievoorstellen met risicobeoordeling waar u actie op kan
ondernemen.

Op basis van uw noden en vragen zijn er heel wat extra’s mogelijk: opzetten van geautomatiseerde
implementaties op een CI/CD tool, training, geautomatiseerde E2E testen, …



Klaar om alles uit uw Drupal te halen?

Aline luistert graag naar uw noden: aline.snykers@inetum-realdolmen.world
Lees meer over onze Drupal visie: https://www.realdolmen.com/nl/solution/drupal
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Uitermate geschikt in volgende situaties
• Als jaarlijkse check
• Bij het veranderen van provider
• Als veiligheidscheck met aandacht voor GDPR en-

cookie policy
• Drupal draait meer dan twee jaar zonder veelontwik-

kelingen en/of aanpassingen
• Drupal wordt intern gehost zonder  

onderhoudscontract
• Drupal is traag en/of gehacked

• Website voldoet niet meer aan vereisten, maar is 
nog niet afgeschreven

• Integreert niet of amper met bestaand IT 
landschap

• Onafhankelijke audit voor oplevering door derde 
partij

• Niet gevonden worden in zoekmachines
• Website niet gebruiksvriendelijk
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