Serwis i naprawa komputerów

Nasza firma poza dostępem do Internetu oferuje Państwu także usługi w zakresie naprawy,
wymiany i konserwacji podzespołów komputerowych, konfiguracji i instalacji aplikacji, systemów
operacyjnych, serwerów, jak również czyszczenie, doradzanie, sprzedaż i wymiana urządzeń
peryferyjnych, komputerów, serwerów oraz podzespołów komputerowych. Posiadamy własny
punkt serwisowy, który umożliwia nam szybkie dokonanie diagnozy i jeśli to możliwe, naprawy
uszkodzonego sprzętu. Istnieje również możliwość dokonania napraw w domu lub firmie klienta.
Poniżej zestawienie zakresu usług oferowanych w tym zakresie:

1) System operacyjny (Windows, GNU/Linux)
- instalacja/reinstalacja systemu operacyjnego (dostarczonego przez Klienta lub
zakupionego u nas)
- na życzenie instalacja dodatkowego oprogramowania (Klienta lub zakupionego u nas)
- instalacja urządzeń peryferyjnych (drukarki, faksy, skanery, etc)
- konfiguracja/optymalizacja systemu oraz oprogramowania
2) instalacja/konfiguracja usług sieciowych (w oparciu o GNU/Linux Debian)
- dyski sieciowe (Samba)
- usługa FTP (vsFTPD)
- usługa e-mail (IMAP, POP3,SMTP, webmail)
- www (Apache) oraz instalacja i konfiguracja php, mysql, itp.
- proxy w tym filtr dostarczanych treści (DansGuardian)
- inne
3) Sprzedaż sprzętu komputerowego
- podzespoły (procesory, płyty główne, dyski twarde, napędy optyczne, pamięci, itp)
- urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne)
- oprogramowanie
- serwery
- inne
4) Rozbudowa/modernizacja/naprawa sprzętu komputerowego
- instalacja dodatkowych podzespołów zakupionych u nas, instalacja sterowników,
konfiguracja
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doradztwo w zakresie rozbudowy sprzętu komputerowego
naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych

5) Czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego/systemu
- ogólne oczyszczenie wnętrza komputera
- wymiana zatartych wentylatorów
- Oczyszczanie systemu ze szkodników (wirusów, adware, spyware...)
- optymalizacja systemu operacyjnego
6) Archiwizacja danych
- nagrywanie wskazanych danych na nośniki (DVD, CD) zakupione u nas
- projektowanie, instalacja i konfiguracja automatycznego systemu kopii bezpieczeństwa w
oparciu o system BackupPC na serwerze dostarczonym przez Klienta lub zakupionym u nas

Usługę świadczymy zarówno w siedzibie naszej firmy jak i w domu klienta. Informację na temat
kosztów i warunków uzyskają Państwo telefonicznie lub wysyłając zapytanie z formularza
kontaktowego.

W przypadku firm istnieje również możliwość zawarcia umowy współpracy, w której
zobowiążemy się do zapewnienia nadzoru nad ciągłością pracy systemu, a w przypadku awarii
- krótkiego czasu reakcji.
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