Персонални компютри Периферия Копирни машини Консумативи Резервни части Сервиз

Поддръжка на офис техника
І. Общи услуги:
Хардуерни услуги

Посещение на адрес за град София
Компютър
Диагностика на компютър
ремонт за отстраняване на хардуерен проблем (без части)
за 1 час

Почистване на компонент от прах и замърсяване
Смяна, добавяне или ъпгрейд на компютърен
компонент /без цената на компонента/
Смяна, добавяне или ъпгрейд на компонент закупен от
нас
Смяна на дънна платка
Ремонт на захранващ блок на компютър
Смяна на захранващ блок
Смяна на вентилатор
Смяна на кондензатор или друг елемент на дънна
платка
Настройка на BIOS

Сглобяване на компютърна конфигурация с части на
клиента
Други
Услуги за принтери и монитори
Диагностика на принтер A4 черно-бял
Профилактика на лазарен принтер А4
Инсталация на принтер (мастилно струен или лазерен),
настройка на софтуера на принтера и калибрация (важи за
мастилно струен)
Ремонт за малък и среден клас черно-бял лазерен принтер
(без части)
Ремонт за висок клас и A3 черно-бял лазерен принтер (без
части)
Ремонт за цветен лазерен принтер (без части) А4
Ремонт за цветен лазерен принтер (без части) А3
Диагностика на монитор
Ремонт на TFT LCD монитори 15"-19" (без части)
Ремонт на TFT LCD монитори 20"-24"(без части)

Цена в лева
с ДДС
10 лв
10 лв
15 лв
5 лв
15 лв
безплатно
25 лв
15 лв
12 лв
12 лв
5лв на брой
10 лв
20 лв
попитай
15 лв
30 лв
15 лв
30 лв
50 лв
50 лв
75 лв
15 лв
50 лв
65 лв

Софтуерни услуги
общи софтуерни услуги ( за 1 час )
Инсталация само на операционна с-ма
Инсталация на драйвер на у-во
Инсталация на клиентски софтуер
Почистване от вируси

Архириване на важни файлове, документи и фирмена
поща
Възстановяване на изтрита информация
Търсене на драйвер и запис на CD
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15 лв
20 лв
15 лв
10 лв
25 лв
20 лв
попитай
8 лв

Update на операционна система, антивирусни и др. програми
Възстановяване на връзка с интернет /на 1 машина към
съществуваща мрежа/
Настройка на рутер
Други

10 лв
15 лв
18 лв
попитай

ІІ. Пакетни услуги:
1. Инсталиране или преинсталиране на операционна система и
софтуер, собственост на клиента
Услугата включва
- Преинсталация на операционна система и на всички необходими драйвъри за
системата и периферните устройства
- Запазване на всички важни, файлове и връщането им обратно.
- Инсталация на подходяща антивирусна и Firewall защита.
- Инсталация на кирилизираща програма
- Инсталация на офис пакет или друг подобен софтуер.
- Инсталация на кодеци за филми, Winamp, Skype, ICQ.
- Инсталация и конфигуриране на софтуерно приложение, избрано от клиента.
- Настройка на интернет връзка.
Времетраене на процедурата: около 120-180 мин
за извършване на услугата при клиента
за извършване на услугата в сервиза ни

55 лв
35 лв

Услугата включва разглобяване на компютърната система; почистване от прах;
смяна на топлопроводящата паста на процесора; пренареждане на
компонентите и кабелите в кутията за по-добър обмен на въздуха; сглобяване и
тестване на системата
за извършване на услугата при клиента
за извършване на услугата в сервиза ни

30 лв
20 лв

2. Хардуерна профилактика

3.Почистване от вируси и нежелани програми
Премахване на вируси, spyware, adware, rootkit и шпионски програми.
Премахване на вредоносни програми и инсталиране на софтуерен пакет за
комплексна защита.
за извършване на услугата при клиента
за извършване на услугата в сервиза ни

40 лв
25 лв

4.Софтуерна оптимизация
Настройка на системни функции, управление на паметта (включително нейното
почистване и оптимизация), почистване на твърдия диск и регистрите,
премахване на излишните процеси, премахване на програми, пълно премахване
на временни файлове, Дeфрагментиране на хард диска.Актуализация на
антивирусния и системния софтуер
за извършване на услугата при клиента
за извършване на услугата в сервиза ни

35 лв
25 лв

5.Инсталация на безжична Wi-fi мрежа
Посещение на място, инсталация и конфигуриране на безжичен Wi-fi рутер и
свързване на две машини. Ние можем да Ви консултираме относно избора на
подходящо мрежово оборудване ( рутер и мрежови адаптори) и да го
конфигурираме за стабилна и сигурна работа.

50 лв

Цените са в лева с включен ДДС.
В цената на извършените услуги не са включени цените на вложените резервни части, модули
и софтуер. Фирма “ИТЕМА‐ПГ” не носи отговорност за действия на клиента във връзка със
Закона за защита на авторските права.
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