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PREDSTAVITEV

Vamago

Vzdrževanje računalniške opreme
..Naj gre za nakup, nasvet, osnovno namestitev, nadgradnjo obstoječega, programsko opremo, zaščito, reševanje podatkov, vzdrževanje ...
vse to in še več lahko dobimo na enem mestu - svojo pomoč vam kot posamezniku ali podjetju nudi podjetje Vamago, d. o. o., iz Ljubljane..

Pred nakupom se s kupcem posvetujejo, glede na želje, zahteve in
cenovni razred. So med redkimi danes, ki bodo pri nakupu opozorili
na slabosti in prednosti določenih programskih in strojnih orodij, svetovali bodo najoptimalnejšo zaščito in programe, z nakupom pa nam
bodo ponudili tudi možnost vzdrževanja, servisiranja ... Opremo po
želji pripeljejo na dom, sestavijo, nastavijo in tudi popravijo okvarjeno, svetujejo pri izboljšavah opreme in novih tehnologijah na tržišču.
Ne bodo nam vsilili nekaj zgolj zaradi nakupa, temveč nas bodo
upoštevali in se odzvali našim željam.

Kaj vključuje vzdrževanje računalniške opreme?

Začne se že z nakupom, ko vstopimo v trgovino in se izgubimo med
računalniškimi škatlami, monitorji, prenosniki, kabli, dodatki ... vse na
dosegu rok, a ne vemo kaj bi izbrali. Ko nakup končno uspe in se z novo
opremo veselo pripeljemo domov, nas čaka »a je to«, sestavljanje po
navodilih ali brez njih. Pa ne gre in ne gre in že smo na robu, da bi vse skupaj odnesli nazaj. Ali pa nam oprema dela brezhibno in se nekega dne
brez razloga »upre«. Mogoče jo napade virus, črv in v trenutku se
znajdemo brez podatkov. Tiskalnik odpove. Ali pa ugotovimo, da pri svojem delu potrebujemo programsko opremo, ki je nimamo. Če se to zgodi
še v nedeljo zvečer, ko nas v ponedeljek čaka predstavitev ali pomemben
sestanek je katastrofa že na pomolu.
Koga poklicati. Tu nastopi podjetje VAMAGO, d. o. o., iz Ljubljane, pri katerem dobimo vse na enem mestu. Imajo trgovino z računalniško in ostalo
multimedijsko opremo, so zastopnik za zveneča IT imena, imajo servis,
nudijo celostno vzdrževanje, pridejo na dom, pokličemo jih lahko ob katerikoli uri, svetujejo pri nakupu itd. Njihov moto je: “Vse se da, če se hoče.”
In Vamago hoče in želi pomagati.

ZASTOPAMO:

NUDIMO VAM:
- Vzdževanje namiznih in prenosnih računalnikov
- Vzdževanje serverjev
- Izdelava varnostnih kopij

- Zaščita računalnikov in računalniškega omrežja
pred virusi, zlonamernimi programi

oddaljena pomoč pri manjših problemih

Hiter odzivni čas

Programsko opremo za podjetja, trgovine,
gostinstvo in hotele
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Računalniške novice

Pri Vamago se lahko pohvalijo z vodenjem vzdrževanja tako za fizične
osebe kot tudi za majhna in srednje velika podjetja. Lahko se oglasijo
oni pri nas ali mi pri njih. Dogovorimo se lahko za posamično
vzdrževanje ali pa za celostno vzdrževanje, na podlagi česar nam izdajo takojšnji račun ali pa plačujemo mesečni pavšal.
Vzdrževanje vključuje svetovanje pri nakupu, svetovanje pri izboljšavi
že obstoječe opreme glede na tržne trende in cenovne zmožnosti ter
zamenjavi le-te. Nakupljeno opremo prinesejo na dom ali v podjetje in
jo tudi že takoj namestijo, vključno z programsko opremo, tiskalniki,
protivirusno zaščito ...

Manjše računalniške napake odpravijo »na daljavo«, oglasijo se lahko pri nas
ali pa mi računalnik odnesemo k njim, odvisno od okvare. V primeru večjih
napak na računalniku zagotovijo nadomestno opremo za čas popravila.
Na računalniku tudi vzpostavijo varovanje podatkov, tako imenovane
‘backupe’, implementirajo poslovne programe, kot je PANTHEON, in programe za hotele, gostinstvo in trgovine kot je OPTIMA SISTEM.
Tudi na računalniškem področju moramo delovati preventivno. Bolje prej
preprečiti, kot prepozno šele iskati osebnega zdravnika. Bolje si je že danes
izbrati svojega stalnega vzdrževalca, nekoga, ki bo dosegljiv na drugi strani
rdečega telefona v trenutku, ko ga bomo najbolj potrebovali. S podjetjem
Vamago, d. o. o., bo naš računalnik pridobil dobrega skrbnika.
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