
Reparação de computadores de
secretária e portáteis na sua
casa ou escritório / empresa.

Software, Hardware, Consumíveis, Anti-Vírus, Windows, Office.

Sistema Operativo Windows/Microsoft.

Optimização e regeneração base do S. O. desde 15 €

(Aumente a sua velocidade de trabalho no PC em mais 75%) – Ponha o seu PC

antigo a trabalhar a 200%.

Descrição:

Serviços técnicos de Assistência rápida;

Se o seu COMPUTADOR está LENTO, o sistema bloqueia, tem problemas com

VÍRUS ou mesmo “avariou de vez”, podemos ajudar.

Formatar, reparar e optimizar o Sistema Operativo ou reinstalar de novo.

Disponibilização do serviço de “Assistência direta ao cliente”.

Esclarecemos quais as melhores e mais económicas opções para que possa decidir

livremente.

Reparações efectuadas conforme o que você decidir, com peças originais ou

compatíveis, que poderá ser material novo ou recondicionado, mas 100% Garantido

(Proveniente de Upgrades de outras máquinas).

Garantia do serviço e satisfação do cliente.

– Diagnósticos/Orçamentos* GRÁTIS (Recolha e entrega gratuita caso seja

necessário intervenção na nossa oficina)

– Limpeza e desinfeção de malware, vírus e trojans na hora.

– Reparação integral de equipamentos informáticos

– Instalação e configuração de equipamentos

– Software, Formatação e/ou Instalação de Sistema Operativo

– Instalação e actualização de programas e drivers

– Segurança, Instalação e configuração de Anti-vírus e Spyware

– Hardware Instalação/Configuração de Componentes

– Instalação/Configuração de Periféricos

– Upgrades de PC’s e Portáteis: RAM, Gráfica, HDD/SSD, Etc.

Diagnóstico de Hardware………………..Gratuito.

Motherboard, HD disco duro, SSD, Memórias RAM, Cd/DVD, Fonte de

alimentação(Jack), Bateria, Placa Som/Vídeo, Placa de rede, etc.

*mediante a aceitação do orçamento ou realização do serviço no seu

domicilio/escritório ou taxa deslocação base desdeé15€+IVA.-Recolha gratuita de

todo o tipo de equipamento informático para reciclagem.

Disponível de Segunda a Sábado das 9h ás 20h (Marcações prévias)

Ligue ou envie SMS com nome e morada p/ CONTACTO

O seu sistema operativo windows esta a falhar?

Formatação, recuperação ou
instalação de novo Sistema
operativo, Windows 7, 8.1 ou
10
Reparações económicas de computadores em sua casa ou empresa.

Não precisa de levar à loja e aguardar 15 a 30 dias pelo orçamento e subsequente

reparação. Existindo a peça em stock no armazém, entregaremos o equipamento

reparado no prazo de 3 dias, após recebermos a peça do fornecedor.

Com soluções de baixo custo e alguns serviços grátis…

-Recolha gratuita de todo o tipo de equipamento informático descontinuado para

reciclagem:

Temos uma preocupação real com a sustentabilidade, redução da poluição e

defesa Ambiental

*****

Serviço disponível de:

Segunda-feira a Sábado

das 9h ás 20h

( Marcações prévias )

Ligue ou envie SMS com nome e morada p/ CONTACTO:

Optimização de PCs e portáteis
ao domicílio.

Remoção de Vírus.

Optimização do sistema
Windows:

XP/ Vista / 7 / 8.1 / 10

Substituição de componentes.

Reparação de computadores de secretária e portáteis no seu domicilio ou

escritório.

Optimização e ajustes por acesso remoto a clientes com registo prévio activo na

nossa base de dados:

Em sua casa ou empresa:

ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA

A dinâmica da sua empresa não deve ser comprometida por imprevistos

informáticos, conte connosco para a manutenção preventiva e para as intervenções

urgentes.

Serviços:

Diagnóstico de avarias;

Manutenção e optimização “Plug-in” Inicialização e configuração do equipamento,

Instalação de programas base Limpeza externa e interna Higienização de

equipamentos, com substituição de massa térmica Instalação de Periféricos Internos

Discos Rígidos HDD SSD Memórias Gravadores CD/DVD/HD-DVD/BR Placas

Gráficas e Som Motherboards Fontes de Alimentação Processador Cooler

Intervenções em Portáteis Substituição de teclado Substituição de LCD Reparação

de equipamentos Reparação electrónicas em motherboards (fora da garantia) Backup

e Transferência de Dados Backup Cópia de dados com suporte próprio ou cliente

Backup Avançado Backup de equipamentos com problemas técnicos parciais

Recuperação de dados (software) Recuperação de dados em suportes magnéticos em

condições operacionais Recuperação de dados (hardware) Recuperação de dados em

suportes magnéticos com anomalias Segurança Instalação de Anti-vírus, Firewall,

Ransomware, Bloatware, Spyware. Instalação e actualização do Anti-vírus

Configuração do Controlo Parental Criação, configuração de contas e permissões de

acesso (através do sistema operativo, ou com software próprio) Remoção de vírus,

spyware e Adware Identificação e eliminação de vírus e spyware e adware Hardware

Instalação de Periféricos Externos Impressoras e multifunções Discos Rígidos

Gravadores CD/DVD/HD-DVD/BR Webcam Câmaras fotográficas/video Scanner

Outros Instalação de Periféricos de Comunicação Telemóveis PDA/Smartphone

iPhone GPS Internet e Redes Placas de Banda Larga Internet Wi-Fi / Wireless

Router Switch Configuração de contas de emails Software Update do sistema

operativo Actualização do sistema operativo Restauro do sistema operativo Restauro

do sistema (reposição dos parâmetros originais) Instalação do sistema operativo

Instalação do sistema operativo, com drivers originais e programas base Instalação e

actualização de drivers Placa gráfica Placa som Wireless Discos rígidos Outros

Instalação de Software Aplicativo Software de: – Gestão – Didácticos – Utilitários

Faturação / POS Instalação e configuração de software de faturação

FAZEMOS:

Formatação de pcs, instalação de windows 7 / 8.1 / 10, remoção de vírus. repara

computadores Barcelos, repara computadores Esposende, reparação de portátil

e outros computadores no escritório, reparação de computadores Viana

Castelo, reparação de pcs e portáteis ao domicílio, reparação de computadores

Barcelos, reparação de computadores Esposende, reparação de computadores

Vila do Conde, reparação de computadores Póvoa de Varzim, reparação de

computadores Maia, reparação de computadores Matosinhos, reparação de

computadores Porto, reparação de computadores Gaia, reparação de

computadores Vila Nova de Gaia, reparação de computadores Espinho,

reparação de computadores Ovar, , reparação de computadores e portáteis ao

domicílio.

E AINDA DISPONIBILIZAMOS UMA PARCERIA ESTRATÉGICA PARA:

WEBDESIGN – CRIAÇÃO DE WEBSITES – GEORREFERENCIAÇÃO DE

NEGÓCIOS

A Internet é o futuro determinante do sucesso de muitos negócios. Não deixe a sua

empresa fora do potencial da web. expanda o seu leque de clientes, faça negócios

online, anuncie, exponha, dinamize. webdesign funcional, para todos os dispositivos

com design moderno e simples.

COLOCAMOS O SEU NEGÓCIO NOS PRIMEIROS LUGARES DE PESQUISA

ORGÂNICA “Google”, “Bing”, “Yahoo”, A NÍVEL LOCAL, DISTRITAL,

REGIONAL, NACIONAL E/OU INTERNACIONAL.

FATURAÇÃO | POS softwares certificados, fáceis de operar, com formação e

instalação incluída, a partir de 49+ÎVA.

formatação de pcs

instalação de windows 7 / 8.1 / 10

remoção de vírus

repara computadores barcelos

repara computadores esposende

reparação de computadores barcelos

reparação de computadores esposende

reparação de computadores no esritório

reparação de computadores viana castelo

reparação de pcs e portáteis ao domicíli

Contacte:

computador mais rapido

instalação de windows 7 / 8.1 / 10

remoção de vírus

reparação de computadores barcelos

reparação de computadores esposende

reparação de computadores no escritório

reparação de computadores viana castelo

reparação de pcs e portáteis ao domicílio.
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