
USŁUGA Cena dla Klienta

TWOJA SIEĆ

Montaż i konfiguracja routera/routera WiFi

CENNIK USŁUG SERWISOWYCH U KLIENTA

Konfiguracja zabezpieczeń łącza

Podłaczenie (max. 4) urządzeń w sieci bezprzewodowej 

KONFIGURACJA

Instalacja nowego systemu operacyjnego (Windows, iOS) 

Personalizacja ustawień systemowych

Aktualizacja systemu  do najnowszej wersji

Montaż i konfiguracja urządzeń peryferyjnych

Instalacja oprogramowania antywirusowego

Instalacja pakietu MsOffice

USŁUGI KONFIGURACYJNE DO SPRZĘTÓW IT

KONFIGURACJA PLUS

Montaż i konfiguracja routera/routera WiFi

Konfiguracja zabezpieczeń łącza

Podłączenie (max. 4) urządzeń w sieci bezprzewodowej 

Instalacja nowego systemu operacyjnego (Windows, iOS) 

Personalizacja ustawień systemowych

Aktualizacja systemu do najnowszej wersji

Montaż i konfiguracja urządzeń peryferyjnych

Instalacja oprogramowania antywirusowego

Instalacja pakietu MsOffice

REINSTALACJA

Instalacja nowego systemu operacyjnego (Windows, iOS) 

Instalacja/reinstalacja programów pocztowych wraz z przeniesieniem poczty

Instalacja/reinstalacja pakietu biurowego (MS Office, inne)

Przeniesienie danych pomiędzy komputerami (ze starego na nowy)

Instalacja/reinstalacja programów (np. graficznych, wideo, inne) i gier 

Instalacja, konfiguracja systemów antywirusowych

Konfiguracja drukarek i skanerów, udostępnianie w sieci

Naprawa systemów operacyjnych, usuwanie problemów z wolnym działaniem, diagnostyka

POGOTOWIE KOMPUTEROWE - PAKIETY DO WYBORU 

Czyszczenie systemów z wirusów, programów szpiegujących, itp.

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem domowym i biurowym, np. urządzenia drukujące

Uzyskiwanie dostępu do komputera po utracie hasła

Odzyskiwanie utraconych danych (podstawowe)

Zgrywanie danych z akcesoriów (smartphone, smartwatch, aparat foto, kamera, itp.)

WSPARCIE DLA BIURA
Office Suport - 2 godz. pracy serwisanta w przypadku problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem IT

USŁUGA SMART 

Podłączanie, konfiguracja dodatkowych urządzeń (Smart Home, Smart Office, urządzenia osobiste,itd.)*
*Zakres usługi doprecyzowany zostanie po konsultacji z serwisantem po otwarciu zlecenia serwisowego

UWAGI
- Godz. pracy serwisanta - 8:00 - 18:00 w dni robocze - stawki podstawowe
- Zlecenie pracy serwisanta po 18:00 w dni robocze - +50% stawki podstawowej
- Zlecenia w dni wolne od pracy i w święta - +200% stawki podstawowej
- Dodatkowa godz. pracy serwisanta 120 zł - płatne u serwisanta za pomocą e-przelewu
- Usługa serwisowa możliwa jest do wykonania najszybciej w dniu następnym po otwarciu zlecenia serwisowego. Konkretną datę i godz. wizyty serwisowej ustala Serwisant
   kontaktujący się bezpośrednio  z Klientam po otwarciu i otrzymaniu nr zlecenia.
- ** Pakiet dedykowany jest do obsługi Firm. W przypadku zlecenia serwisowego dla Firm obowiązują stawki netto.
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