
Seinäjoen Tietokone Huolto Ja Opetus

Osoitteeni: Tapulikuja 3   60100 Seinäjoki.
Puh: +358 40 525 9498
@mail: web@sivustot.net

Yli 20 vuoden kokemus laitteistojen käytöstä, huolloista ja korjauksista.
Olen toiminut Windows ja Linux järjestelmien parissa 90 luvulta lähtien.

Huollan ja korjaan pöytäkoneet, läppärit, tulostimet sekä muut laitteet joissa avattava huoltoluukku.
Jätä korjattava laite alumiinihyllylle oven viereen lyhyen vikakertomuksen + yhteys ym tietojen kanssa.

Tietotekniikan ja ohjelmien käytön yksityisopetusta. Opintojakson kesto 2-6 tuntia / ilta.
Myös ryhmille 3 - 9 ihmistä kerrallaan. Opintojakson kesto 2-4 tuntia / ilta. Myös englanniksi.
Ajanvaraus ja ennakkoilmoittautuminen pakollista suuren kysynnän vuoksi.

Käyttöjärjestelmien, tilien, ohjelmien + asetusten muuttaminen. Tietokoneiden, puhelimien ja tablettien vaativiakin asetuksia ja säätöjä.
Myös laitteiden käytön opastus hinnaston mukaan.
Ei älypuhelimien, tablettien tai läppärien kuorien avaamista vaativia korjauksia. Ei takuukorjauksia!

Tuntityö 30 €                      Opettaminen 20€ / h
Minimityöveloitus 15 €
Vianselvitys 15 €
Pikkuvian selvitys 10 €
Varmuuskopiointi 40 €
Kotikäynti 45 €, sisältää matkat 40km säteellä

Järjestelmän palautus + taltiointi 50 €

- Käyttöjärjestelmän palautus / (uudelleenasennus) vanhalle tai uudelle levylle
- Päivitysten sekä perusohjelmien asennus
- Ohjelmat asiakkaan toiveen mukaisesti
- Mahdolliset matkakulut kotikäynnistä

PC käyttöönotto asennus & Päivitys 60 €

- Käyttäjätilien luonti
- Perusohjelmistojen asennus
- Tietokoneen optimointi (ylim. ohjelm. poistaminen)
- Windows-käyttöjärjestelmän päivitykset
- Ohjelmat asiakkaan toiveen mukaisesti
- Mahdolliset matkakulut kotikäynnistä
- Kone käyttövalmis toimenpiteen jälkeen.

Määräaikais vuosihuolto 50 €

- Tarpeettomien asennusten ja ohjelmien poisto
- Ohjelmisto ja ajuripäivitykset
- Käyttöjärjestelmän päivitykset
- Turhien käynnistysohjelmien tarkistus/poisto
- Järjestelmätiedostojen tarkistus
- Tiedostojärjestelmän ja levyn eheytys
- Väliaikaistiedostojen ja rekisterin puhdistus 

Järjestelmän palautus, ei taltiointia 40 €

- Käyttöjärjestelmän palautus / (uudelleenasennus)
- Päivitysten sekä perusohjelmien asennus
- Ohjelmat asiakkaan toiveen mukaisesti
- Mahdolliset matkakulut kotikäynnistä

Rekisterin 'puukotus' 30€/h
Tulostimen värien asennus 20 € + osat
Lasertulostimen rummun asennus 20 € + osat
Tulostimen asennus lan tai wlan iin 30 € + matkat
Verkkolaitteiden asennus ja määritys 50 €
Windows 7 päivitys Windows 10 versioksi 40€
Garmin navigaattorien karttapäivitykset 30€
Asiakkaan ohjelmistotarpeisiin räätälöity tietokone

- Windows 10 versiopäivitykset myös käsin
- HDD vaihto -> SSD
- Ohjelmien, ajurien + komponenttien päivitys
- Virusten ja haittaohjelmien poisto ja torjunta
- Roska tiedost. poisto ja rekisterin puhdistus (Win)
- Langalliset ja langattomat verkkolaitteet
- Varmuuskopiointi: NAS-asemaan, käytön opastus
- Varmuuskopiointi: Ulkoiselle kovalevylle, + opastus
- Opastus tallennuksesta pilvipalveluihin 
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