Serwis Komputerowy KOLOR-PC
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
NIP: 524-254-84-19
tel.:
tel. fax:
tel. kom.:
tel. kom.:
tel. kom.:

(22) 255-35-95
(22) 255-35-96
503-432-422
503-972-825
508-444-164

SKRÓCONA OFERTA FIRMY:
Programy - Software
-

rozwiązywanie problemów programowych komputera
instalacja lub reinstalacja oprogramowania
przeglądy okresowe i konserwacja oprogramowania
aktualizacja oprogramowania
doradztwo programowe (software-owe)

Sterowniki - Drivery
-

instalacja sterowników - driverów
reinstalacja i przywracanie sterowników
wyszukiwanie i dobór odpowiednich sterowników
aktualizacja sterowników - driverów
usuwanie konfliktów sterowników i driverów

Wirusy, Trojany, Robaki, Spyware, Adware, Malware i Zagrożenia Internetowe,
Kontrola rodzicielska
-

usuwanie wirusów, trojanów, robaków, adware-u i spyware-u
usuwanie innych zagrożeń komputera
zabezpieczanie komputerów i bezpieczeństwo w sieci
kontrola rodzicielska
instalacja programów Anty Wirusowych i zabezpieczających
aktualizacja programów Antywirusowych i ochronnych
instalacja i konfiguracja zapór ogniowych - firewalli

Systemy Operacyjne - Windows, Linux
-

obsługa, naprawa i instalacja systemów Windows 95, 98, 2000, Me, XP, Vista, 7, Linux
obsługa, naprawa i instalacja Windows Server 2003, Server 2007, Home Server
reinstalacja i odzyskiwanie systemów Windows
aktualizacja - update systemu operacyjnego
instalacja kilku systemów operacyjnych Windows
odzyskiwanie prywatnych danych i prywatnych plików systemowych
obsługa, instalacja i naprawa pozostałych systemów Windows
reinstalacja systemu operacyjnego bez utraty danych
legalizacja systemów operacyjnych Windows i innych
zmiana klucza rejestracyjnego systemu Windows
aktywacja systemów operacyjnych Windows
diagnostyka i konserwacja systemów operacyjnych

Internet, E-mail, Poczta i Spam
- instalacja i konfiguracja kont i programów pocztowych

-

serwisy internetowe, strony internetowe, sklepy - projekt i realizacja, zarządzanie
rejestracja domen, hosting
zabezpieczanie i doradztwo dotyczące poczty elektronicznej
filtry i zabezpieczenia Anty Spamowe poczty E-mail
filtry i zabezpieczenia Anty Wirusowe poczty E-mail

Odzyskiwanie Danych
-

odzyskiwanie danych komputera
odzyskiwanie danych z dysków twardych
odzyskiwanie danych z kart pamięci
odzyskiwanie danych z innych nośników
odzyskiwanie ostawień komputera
odzyskiwanie prywatnych danych systemu Windows
odzyskiwanie prywatnych plików systemu Windows
odzyskiwanie zaszyfrowanych plików i katalogów
odzyskiwanie szyfrowanych plików systemów operacyjnych
odzyskanie danych i reinstalacja systemu operacyjnego
odzyskiwanie E-maili i danych programów pocztowych
przywracanie odzyskanych danych i ostawień

Transfer Danych, Transfer Plików i Ustawień
-

transfer danych pomiędzy dyskami
transfer danych pomiędzy komputerami
transfer danych do nowego komputera
synchronizacja danych pomiędzy komputerami
transfer plików i ostawień pomiędzy komputerami
bezprzewodowy transfer danych
internetowy transfer danych (FTP, VPN i inne)

Hasła Użytkownika, Hasła Plików i Programów
-

odzyskiwanie zapomnianego hasła systemu
resetowanie lub usuwanie hasła systemu Windows 95, 98, 2000, Me, XP, Vista, 7
odzyskiwanie hasła sieci bezprzewodowej WiFi
resetowanie hasła routera lub modemu internetowego
odzyskiwanie zagubionych haseł plików i programów
odzyskiwanie innych zagubionych lub zapomnianych haseł

Sieci Kablowe - Przewodowe LAN - Ethernet
-

instalacja sieci kablowych (przewodowych)
naprawa i konfiguracja sieci kablowych
instalacja i konfiguracja modemów i routerów
kablowe dzielenie internetu i podłączanie internetu

Sieci Bezprzewodowe WiFi - Access Pointy Wireless
-

instalacja sieci bezprzewodowych WiFi Wireless
naprawa i konfiguracja sieci bezprzewodowych Wireless WiFi
instalacja i konfiguracja Access Point-ów WiFi (wireless)
systemy WEP, WPA, Open, WPA2
bezprzewodowe dzielenie internetu i podłączanie internetu

Sprzęt Komputerowy - Hardware
- instalacja i konfiguracja drukarek, skanerów
- instalacja drukarek bezprzewodowych

-

instalacja drukarek sieciowych
instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego
rozwiązywanie problemów sprzętowych komputera
rozbudowa, upgrade-y komputerów
naprawa komputerów PC
konserwacja i diagnostyka komputerów
wymiana podzespołów komputera PC
przeglądy okresowe sprzętu komputerowego
czyszczenie wnętrza i komponentów komputera
usuwanie przegrzewania, problemów z chłodzeniem PC
oraz wiele innych

Zapraszamy serdecznie do współpracy - działamy 7 dni w
tygodniu, 24 godziny na dobę - Masz do nas zapytanie - Śmiało
dzwoń 503-432-422 lub 503-972-825 !!!

