Data: 2018-01-22

Ogłoszenie z serwisu ogłoszeniowego http://http://ogloszeniadolnoslaskie.pl
Informatyk z dojazdem, serwis komputerowy.
Cena: 0.00 PLN
Rodzaj ogłoszenia: Usďż˝ugi
Lokalizacja: Polska -> woj. Lubelskie ,miasto -> LUBLIN , ul. Alberta 11
Data dodania: 2017-12-10 r.
Data ważności: 2018-03-10 r.

Opis: Problemy z komputerem? SieciÄ ? Masz dosyÄ "fachowcĂłw" - zajmujÄ cych siÄ naprawÄ
tylko po 16? ObsĹ uga informatyczna to moje gĹ Ăłwne zajÄ cie. DoĹ Ä cz do grona zadowolonych
klientĂłw.
Szybkie naprawy (do 30 minut) od 50 PLN. W razie braku moĹźliwoĹ
usĹ uga GRATIS!

ci rozwiÄ

zania problemu,

Zawodowy informatyk z wieloletnim doĹ wiadczeniem oferuje swoje usĹ ugi w zakresie pomocy,
konfiguracji oprogramowania, systemĂłw operacyjnych, naprawy, rozbudowy, konfiguracji komputerĂłw
PC, sieci komputerowych i monitoringu IP.
DojeĹźdĹźam do klienta na terenie Lublina od poniedziaĹ ku do soboty juĹź od godziny 8.00!
PowaĹźne, indywidualne i profesjonalne podejĹ cie do kaĹźdego klienta!
Nigdy nie zostawiam klienta z nie rozwiÄ
ZadzwoĹ !

zanym problemem. Sprawy trudne to moja specjalnoĹ

PrzykĹ adowe usĹ ugi informatyczne:
- diagnoza i naprawa komputerĂłw
- bĹ Ä dy i problemy z systemem operacyjnym Windows 10, 8, 7, Vista, XP
- konfiguracja systemĂłw Windows, Mac OS X i Linux
- instalacja i rozwiÄ zywanie problemĂłw ze sprzÄ tem komputerowym
- czyszczenie ukĹ adu chĹ odzenia laptopa lub komputera z aplikacjÄ nowej pasty
termo-przewodzÄ cej.
- skĹ adanie komputerĂłw
- wymiana lub instalacja podzespoĹ Ăłw komputerowych
- instalacja, rozbudowa i konfiguracja sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych)
- konserwacja i optymalizacja pracy komputera
- instalacja i konfiguracja oprogramowania
- instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego, sterownikĂłw itp
- usuwanie wirusĂłw, trojanĂłw, itp.
- odzyskiwanie danych
- systemy kopii zapasowych
- podĹ Ä czenie i konfiguracja urzÄ dzeĹ peryferyjnych - drukarki, karty TV, routery
- podĹ Ä czanie i konfiguracja kamer monitoringu oraz rejestratorĂłw IP
- doradztwo i poĹ rednictwo w rozbudowie i zakupie sprzÄ tu komputerowego
- oraz wiele innych... zadzwoĹ po szczegĂłĹ y!
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Wystawiam faktury VAT!

Dane kontaktowe

E-mail:

lublin@informatyk.support

Link do ogłoszenia: http://http://ogloszeniadolnoslaskie.pl/pokaz_sz_ogl.php?idogl=5275
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