Repara PC’s, Clínica de assistência informática ao domicilio.
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A Repara PC’s, Clínica de assistência informática ao domicilio, é uma empresa especializada na reparação e manutenção de computadores e apoio
informático a clientes particulares e empresas.
A empresa conta com várias oficinas e parcerias, numa equipa técnica formada por profissionais experientes em diversas áreas informáticas.
As principais missões da Repara PC’s, Clínica de assistência informática ao domicilio, são o apoio ao utilizador e a prestação de um serviço rápido e
de qualidade. Esta empresa de assistência informática ao domicilio tem um horário alargado de funcionamento e a oferta de serviços de assistência
informática ao domicílio ou remota. A assistência informática funciona maioritariamente na casa do cliente e recolhem-se gratuitamente os
equipamentos à oficina quando a reparação não é possível na assistência domiciliar.
Realiza a manutenção, atualização, limpeza, diagnóstico de avarias e reparação de equipamentos informáticos, faz a instalação de aplicações e
programas genuínos; Suites Microsoft Office, Windows, Kaspersky, etc.
Troca de discos mecânicos HDD, por SSD = 10X + rápido, recuperação de discos, “Upgrades” e eliminação de vírus.
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Quanto custa um serviço de assistência informática, manutenção e reparação de computadores:
Entre 25,00€ e 125,00€
(Preços com base na média nacional dos últimos 10 anos)
Exemplo 1
Problema a ser resolvido:
Reparação de hardware e substituição de ventoinha
Hardware que precisa de reparação
Portátil
Sistema operativo
Windows
Qual é a marca do equipamento
HP
40,00€ = Preço orçamentado

Exemplo 2
Problema a ser resolvido:
Reparação de software
Hardware que precisa de reparação
Portátil
Sistema operativo
Windows
Qual é a marca do equipamento
Dell
25,00€ = Preço orçamentado

Exemplo 3
Problema a ser resolvido:
Reparação de hardware
Hardware que precisa de reparação
Portátil
Sistema operativo
Windows
Qual é a marca do equipamento
ASUS
125,00€ = Preço orçamentado
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ABISM, ACER, AMD, ANTEC, AOC, APC, ARCHOS, ASUS, ATI, AVERMEDIA, BENQ, BIRCH, BROTHER, CANON, COMPAC, CONCEPTRONIC, COOLERMASTER, CORSAIR, CREATIVE, CRUCIAL, DATALOGIC, DELL, DIBAL, DINIARGED, D-LINK, DRIFT,
DYNABOOK, EATON, EDIMAX, EGG, EPSON, EQUIP, FEC, FUJITSU SIEMENS, GENIUS, GIGABYTE, GODEX, GOODRAM, HD, HDD, HEWLETT PACKARD, HONEYWELL, HP, HUAWEI, IBM, IDENTIVE, INSYS, INTEGRAL, INTEL, IRIS, KASPERSKY, KGUARD,
KINGSTON, LACIE, LENOVO, LEVELONE, LEXMARK, LG, METRONIC, MICROSOFT, MICROSOFTSURFACE, MSI, NAPOFIX, NETGEAR, NGS, NIKON, NOMADESK, NOX, NVIDEA, OFFICE, OKI, OLYMPUS, OMEN, PACKARD BELL, PANDA, PARROT,
PHILIPS, PORT, POSITIVO, PRESTIGIO, RAZER, ROG, RTX, SAMSUNG, SEAGATE, SITTEN, SONY, SONY(VAIO), SSD, STOREX, SYMANTEC, TARGUS, TOSHIBA, TPLINK, TRUST, UNYKA, WD, WINDOWS, XEROX, XPRINTER

A assistência informática ao domicílio, com a
manutenção e reparação de avarias de computadores,
cobre uma grande variedade de soluções na resolução
de problemas de informática, sejam eles de software
(internos), ou de hardware (internos e externos).
Os itens a ser reparados podem incluir computadores
All-In-One do sistema operativo Windows/Microsoft,
Portátil, Tablet Windows Surface, Portáteis, PC's e
laptops, assim como os itens periféricos e auxiliares,
tais como as impressoras e os ecrãs.
Os pedidos mais comuns de assistência informática, para reparações de computadores pessoais, incluem as telas quebradas ou danificadas(ecrã),
problemas de hardware ou software, limpezas, substituição de massas térmicas, computadores que não ligam, suspeitas de Malware ou infeções com
vírus pelo comportamento errático de funcionamento, preocupações de alcance e conectividade com a Internet, serviços de diagnóstico e otimização,
atualização de componentes, recuperação de discos e muito mais.
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O custo médio de um serviço básico de otimização ou de reparação de computadores é de 25€, mas pode vir a gastar em média, entre 25€ e 125€ no
total do arranjo, dependendo das peças a reparar/substituir e da marca/compatibilidade com stocks existentes. Por vezes algumas reparações não se
justificam pelo custo elevado de um só componente, como por exemplo a “motherboard” de um modelo pouco usual no nosso mercado.
O preço exato de uma reparação pode variar dependendo da sua área de localização, assim como os detalhes do serviço.
Vejamos alguns fatores que fazem variar o custo de reparação de computador.
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Custos com as deslocações:
O custo pode variar dependendo da distância e de onde tem o computador, do tempo que o técnico demora no local, etc. Se um técnico de informática
vai a sua casa ou escritório, ou se recolhe o computador e entrega de volta quando estiver reparado.
A duração da deslocação, assim como a distância, pode aumentar a taxa horária para o trabalho de reparação de computadores.
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A estrutura de faturação dos serviços de assistência informática ao domicílio, manutenção e reparação de computadores:
A nossa empresa de reparação de computadores cobra por serviço ou por hora de trabalho. Antes do início do trabalho poderá conversar
telefonicamente com um técnico para ter uma ideia ou pedir uma visita para que o mesmo possa diagnosticar o problema e realizar o orçamento.

Suporte informático remoto:
A nossa empresa disponibiliza um serviço de suporte informático por via telefónica e assistência remota aos clientes previamente registados na sua
base de dados.
Geralmente cobramos menos por hora nestes casos do que um serviço em que o técnico esteja presente pessoalmente, o que é normal como se
compreende.

Habilidades tecnológicas especificas necessárias:
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Os profissionais de reparação de computadores com skills avançadas ou certificações podem ter taxas mais elevadas.
Da mesma forma, para os profissionais com habilidades especializadas em áreas de nicho também se cobram valores mais elevados.

Serviços de urgência:
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Os pedidos urgentes para serviços de reparação de computadores, no próprio dia ou no seguinte quando possível, podem acarretar custos mais
elevados porque o profissional deve redirecionar os esforços atuais para acomodar necessidades urgentes ou imediatas.

Estratégias e economia de custos:
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Considere há quantos anos tem o computador que precisa de arranjo!
Se tem um computador com mais de 25 anos, poderá dar-se o caso de ser mais rentável substituir o seu computador muito antigo por um novo do que
reparar o velho.
Uma exceção é se os arquivos de um computador estragado tenham de ser transferidos para um novo computador. Se o computador original estiver
infetado com Malware, é aconselhável procurar ajuda de um reparador especializado.
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Em qualquer dos casos, fica sempre à sua consideração, você decide!
- No entanto, deve ter em linha de conta que reparar um computador pode ficar-lhe muito mais barato do que adquirir uma nova máquina, ok!
O nosso objetivo é sempre que você poupe dinheiro e consiga recuperar o equipamento existente. Quando tal não se justifica, somos os primeiros a
informar.
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Damos-lhe um exemplo real de um cliente que nos contactou e tinha um orçamento de 890,00€ para comprar uma torre com Windows 10 e MS Office,
4GB RAM, HDD WD 320GB. » Metemos um SSD e fizemos um “Update” do Windows 7 para o 10, mantendo todos os ficheiros e aplicações
originais Microsoft do seu computador com 16 anos:
- Poupança: ± 80%. - Rapidez: 8 X + rápido. - Resultado: Admiração e satisfação do cliente.

Procura assistência informática personalizada ao domicílio, manutenção e reparação de avarias em computadores, para o equipamento do seu
escritório ou para o seu computador pessoal: - Chegou ao sitio certo!
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