
Serwis komputerów stacjonarnych i laptopów

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży IT i zdobyta przez ten czas wiedza oraz
wysokie kwalifikacje naszych techników pozwalają nam na zdiagnozowanie i usunięcie każdej
usterki występującej w sprzęcie komputerowym.

W naszej szerokiej ofercie serwisowej znajdziecie Państwo między innymi usługi takie, jak:    
    -  ekspresowa diagnoza usterek  
    -  montaż komputerów  
    -  rozbudowa komputerów stacjonarnych i przenośnych  
    -  wymiana i naprawa podzespołów w komputerach stacjonarnych i laptopach  
    -  instalacja systemów operacyjnych  
    -  konfiguracja systemów operacyjnych  
    -  reinstalacja systemów operacyjnych  
    -  instalacja i konfiguracja oprogramowania  
    -  instalacja, aktualizacja i konfiguracja sterowników do sprzętu  
    -  usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania  
    -  odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników magnetycznych (dyski twarde ATA,
SATA, SCSI, SAS, dyskietki, taśmy), optycznych (płyty CD i DVD) i elektronicznych (karty
pamięci, pendrivy, dyski SSD)   

  UWAGA !!!
Bardzo ważne jest w przypadku stwierdzenia utraty danych odłączenie nośnika z danymi od
zasilania
 i pozostawienie w takim stanie w jakim jest. W przypadku dalszego używania
takiego nośnika danych może nastąpić całkowita utrata danych i niemożność ich odzyskania.    
    -  odzyskiwanie danych ze sprawnych dysków twardych w przypadku uszkodzenia systemu
operacyjnego lub awarii komputera   
    -  trwałe usuwanie danych uniemożliwiające odzyskanie  
    -  zabezpieczenie danych (backup, archiwizacja)  
    -  projektowanie, budowa i konserwacja sieci komputerowych kablowych (LAN) i
bezprzewodowych (WiFi)   
    -  podział łącza internetowego na dowolną liczbę komputerów od wszystkich dostawców (TP
S.A., UPC, ASTER, NETIA, MULTIMEDIA, SFERIA)   

 1 / 2



Serwis komputerów stacjonarnych i laptopów

  Dla Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na opiekę informatyczną oferujemy również
pomoc OnLine. Polega to na tym, że nasz technik poprzez zaufaną aplikację łączy się z
Państwa komputerem i dokonuje diagnozy, konfiguracji czy naprawy zdalnie.   Usługa jest
dostępna dla Klientów, którzy posiadają łącze internetowe wystarczającej
przepustowości.

  Wszystkie usługi wykonywane są w naszym serwisie po dostarczeniu sprzętu (ewentualnie
zleceniu nam usługi odbioru i zwrotu do siedziby Klienta), a także w siedzibie Klienta (o ile
naprawa nie wymaga przewiezienia sprzętu do serwisu).

  Zapraszamy Państwa do naszego serwisu i skorzystania z naszych usług... 
Gwarantujemy zadowolenie i satysfakcję.      
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