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REPARAÇÃO DE COMPUTADOR E PORTÁTIL
LOW-COST AO DOMICÍLIO
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Reparação de avarias em computadores portáteis na sua casa ou empresa
(Laptops, Notebooks, Desktops).

Reparação de avarias em computadores portáteis
Desktops).

(Laptops, Notebooks,

REPARAMOS, ACTUALIZAMOS, AJUSTAMOS, CONSERTAMOS;

Computadores de variadas marcas e modelos:
ACER / ASUS / COMPAC / DELL / FUJITSU
SEMENS / HP HEWLETT PACKARD / IBM /
LENOVO / LG / MICROSOFT / MSI /
PACKARD BELL
/ SAMSUNG
/
SONY
/ TOSHIBA, ETC.

Assistência, reparação e manutenção de computadores

REPARAÇÃO DE COMPUTADORES LOW-COST AO DOMICÍLIO

Reparação de computadores ao domicilio
Reparação barata de PCs
Reparações baratas de Portáteis
Autoria e outros dados (tags, etc) Tlm. 93o910o2000o
- Diagnósticos/Orçamentos* GRÁTIS (Recolha e entrega gratuita caso seja
necessário intervenção na nossa oficina)
- Limpeza e desinfecção de malware, vírus e trojans na hora.
- Reparação integral de equipamentos informáticos
- Instalação e configuração de equipamentos
- Software 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
Reparação de avarias em computadores de secretária (Desktops), monitores,
leitores/gravadores de CD/DVD, leitores de cartões multimédia, discos externos, RAIDS,
motherboards, placas gráficas, placas de som, etc ...
Upgrade de Sistema Operativo Windows 7/8.1/10
Formatação e legalização com licença genuína Microsoft
Backup e recuperação de dados do HD
Instalação, configuração e remoção de programas
Resolução de conflitos
Reparação, substituição e manutenção de hardware
Eliminação de Virus, Spywares, Adwares, ou outro código malicioso

Reparação de computadores de secretária
portáteis no seu domicilio ou escritório/empresa.

e

por reparapcs,
Reparação de Pc's e portáteis. (Torres, bases, desktops)
Construção de torres Gamming-sob medida.>>
ASUS, ACER, TOSHIBA, HP, IBM, DELL e outras marcas
Não perca tempo nem gaste combustível a procurar assistência técnica.
Vamos ao seu domicílio/escritório em Espinho, S.M.Feira, V.N. de Gaia e Porto.
Software, Hardware, Consumíveis, Anti-Vírus, Windows, Office.
Sistemas Windows/Microsoft.
Optimização e regeneração base do S. O. desde 15 €

(Aumente a sua velocidade de trabalho no PC em mais 75%) - Ponha o PC antigo a trabalhar
a 200%.
Descrição:
Serviço de Assistência rápida;
Se o seu COMPUTADOR está LENTO, o sistema bloqueia, tem problemas com VÍRUS ou mesmo
"avariou de vez", nós podemos ajudar.
Reparamos e optimizo o Sistema Operativo ou reinstalamos de novo.
Disponibilizamos serviço de “Assistência direta ao cliente”.
Garantia do serviço e satisfação do cliente.
- Diagnósticos/Orçamentos* GRÁTIS (Recolha e entrega gratuita caso seja necessário
intervenção na nossa oficina)
- Lmpeza e desinfeção de malware, vírus e trojans na hora.
- Reparação integral de equipamentos informáticos
- Instalação e configuração de equipamentos
- Software 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
Diagnóstico de Hardware....................Gratuito.
Motherboard, HD disco duro, Memórias, Cd/DVD, Fonte, Placa Som/Vídeo, etc.
*mediante a aceitação do orçamento ou realização do serviço no seu domicilio/escritório ou
taxa deslocação base15€+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 ( Tel. 93 910 2000 ).

Autoria e outros dados (tags, etc)
Tags:
formatação de pcs
instalação de windows 7 / 8
remoção de vírus

Reparações de torres e computadores portáteis :
Reparações
Reparação de falhas e avarias de computadores, redes e equipamentos de comunicação na sua própria casa.
Resolvemos problemas de software, reparação de PCs e configuração de impressoras
Formatação
Reparar, formatar ou restaurar sistemas operativos Windows 98, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP
Home / Pro, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Configuração da conta de correio
Actualização ou instalação de sistema operativo e programas.
Limpeza de PC
Problemas de lentidão, problemas com vírus, problemas com programas, limpeza de todos os tipos de Vírus, Trojans,
Malware, Spyware, Adware, Ransomware, etc ...
MALWARE:
Programas de código exclusivos
Desenvolvido por criminosos cibernéticos
Sistema operacional de dano
Eles geram lentidão
Eles mostram mensagens anômalas
TROJANS:
Eles geralmente são encontrados em programas baixados da Internet, especialmente fora dos sites oficiais do
software.
Eles correm no computador
Hacker de conexão remota
Roubo de informações
Upload de dados para servidores de terceiros
SPYWARE:
Spyware instalado no computador
Coleta de informações do usuário
Carregamento de dados
Problemas nos navegadores
Eles geram lentidão
ADWARE:
Software de publicidade instalado no computador
Janelas pop-up
Anúncios em massa
Navegadores de carregamento lento
Sequestro / mudança de mecanismos de busca e da página inicial.
---Recuperação de dados
Recuperação de dados apagados, cópias de backup, reparação de PCs e do sistema.
É provável que haja muitas coisas importantes no seu computador, como documentos financeiros, email, fotos
digitais, música e muito mais.
Infelizmente, os computadores são vulneráveis ??a problemas no disco rígido, ataques de vírus, roubo e desastres
naturais, que podem apagar tudo o que você tinha em um instante.
As estatísticas atuais mostram que um em cada dez discos rígidos falha a cada ano.
Problemas de disco rígido são uma das experiências mais frustrantes que se pode ter com um computador.
A incapacidade de ler dados do disco rígido pode inutilizar um computador. Mesmo se o sistema operacional puder
iniciar e executar, mas os dados estarão inacessíveis ou danificados.
O custo de recuperar dados de um disco rígido pode ser estendido para milhares de euros e o sucesso nunca é
garantido.
Não coloque seus arquivos importantes em risco e considere fazer o backup hoje.
Temos um serviço de backup em CD, DVD, disco rígido externo ou até mesmo em computadores em seu escritório
conectados à rede.
Em Repara PCs, Informática ao domicilio, consertamos computadores há muitos anos e fazemos reparações de
informática em sua casa ou na nossa oficina onde deixaremos seu computador como novo.
Você precisa de reparar o seu computador? O seu computador não liga, nada é visto na tela ou você ouve uma série
de bips ao tentar ligá-lo, provavelmente tem um problema com o hardware do seu computador.
Seu computador ou laptop funciona devagar ou fica congelado, não responde bem. Talvez o seu computador esteja
infectado por algum tipo de vírus, trojan ou malware, certamente seu problema será com o software ou programas
adicionais em seu computador.
Não importa qual o problema que você tenha com o seu computador, temos os meios de diagnóstico necessários
para fornecer soluções rápidas de reparação para os problemas informáticos mais comuns.
Um técnico de informática especializado em reparação de PCs, de computadores tipo torre, mini-torre, All-in-One,
portátil ou notebook, poderá deslocar-se a sua casa ou empresa e terá o seu computador reparado correctamente e
no mais curto prazo possível.
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
Computadores tornaram-se um canivete-suíço do nosso mundo actual, há coisas fantásticas que podemos fazer com
eles. Uma grande parte do uso de computadores é pessoal. Por exemplo, a maioria usa-o para conversar, navegar
na Internet, gastar tempo de lazer, baixar arquivos, jogar e fazer muitas outras coisas.
Mas a maioria dos usuários usa o computador para navegar na Internet e trabalhar nele, o que, por sua vez, o coloca
em risco por meio de uma série de programas indesejados e prejudiciais, como vírus e cavalos de Tróia, além de um
número infinito de outros perigos. . A manutenção do computador é essencial para garantir que tudo esteja
funcionando correctamente.
O sistema de computador não é tão diferente de nossos carros relativamente à manutenção. Tal como os nossos
motores de carro, é preciso realizar revisões típicas e visitar regularmente os centros de serviços especiais para
serem corrigidos os defeitos e ajustadas as afinações.
Também deve estar ciente de que o computador é uma parte importante no escritório e na vida quotidiana, devemos
constantemente garantir que não há problemas ou erros que poderiam perturbar ou impedir o bom funcionamento..
Existem dois tipos de manutenção que podem ser dados a um PC: manutenção preventiva e manutenção correctiva.
Manutenção preventiva no PC.
A manutenção preventiva inclui diagnósticos de segurança e limpeza do computador comuns que evitam possíveis
erros no PC. As ações que você deve aplicar em uma manutenção preventiva são:
- Desfragmentação de disco
- Correção de erros de disco
- A exploração e remoção de vírus
- Correção de erros no registo
- A organização de arquivos.
- Eliminação de arquivos inúteis.
A manutenção preventiva inclui a limpeza componentes físicos como a placa-mãe, memória RAM, disco rígido, CD /
DVD e outros componentes interiores para evitar problemas relacionados à limpeza deficitária e consequente
aquecimento..
Manutenção correctiva no PC.
Embora o objectivo da manutenção preventiva seja "manter o sistema protegido de possíveis problemas técnicos", o
objectivo da manutenção correctiva é "diagnosticar e resolver os problemas existentes".
A manutenção correctiva pode exigir a reparação das peças ou até mesmo sua substituição por novas.
Os técnicos em informática são treinados especificamente para realizar a reparação de PCs e assistência na
configuração, portanto, esse tipo de manutenção deve ser feito por alguém treinado e não se você for iniciante.
O processo de manutenção correctiva de computadores começa com o diagnóstico de falhas para determinar porque
a falha apareceu.
O processo de diagnóstico pode incluir uma inspecção física do sistema, o uso de equipamentos de diagnóstico para
avaliar o sistema, entrevistas com usuários do sistema e uma série de outras medidas.
É importante determinar a causa do problema para tomar as medidas apropriadas.
O próximo passo é a substituição de componentes danificados ou software. Como em alguns casos, o dano na peça
pode ser irreparável, é melhor substituí-la.
Lembre-se sempre de que a substituição completa por um elemento novo pode ser necessária para restaurar a
funcionalidade do sistema.
Por exemplo, se uma unidade óptica em um dispositivo falhar, o técnico pode determinar se é melhor substituir a
unidade ou fazer uma reparação pontual, ou pode perceber que a unidade inteira deve ser descartada.
Após a manutenção correctiva, um técnico verifica e testa o sistema. Isso pode ser feito em vários estágios para
confirmar que o sistema está a funcionar sem problemas.
A verificação é especialmente importante em sistemas enviados para a oficina ou instalação de reparação de PCs, os
técnicos querem ter certeza de que, quando forem reparados, os usuários ficarão satisfeitos com a qualidade do
trabalho realizado.
Computador portátil
Computadores portáteis prontos para uso em qualquer lugar.
Extensões do seu computador
O seu computador está desactualizado? Você não quer gastar muito dinheiro em um novo.
Conte-nos sobre isso e nós iremos aconselhá-lo sobre como melhorar o seu computador e também o ajudaremos a
tomar a melhor opção.
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PEQUENOS AJUSTES E ASSISTÊNCIA REMOTA.
DISPONÍVEIS PARA CLIENTES REGISTADOS NA BASE DE DADOS .
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