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PREDSTAVITEV

Atron Brane Vasilič s.p.

Nisem strokovnjak za vse!
..Nemalo vsakodnevnih opravil je povezanih z uporabo računalnika, veliko ljudi pa vseeno ne razpolaga z zadostnim znanjem ali celo
časom, da bi rešili morebitne težave z računalnikom, ki se bodo slej kot prej zagotovo pojavile..

Tiskalnik odpove točno takrat, ko ga najbolj potrebujmo! 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. To so razlogi, zakaj je bolje ukrepati preventivno in si zagotoviti dobrega partnerja
v takšnih primerih. Tudi avto zavarujemo, mu dodelimo mehanika in se
vsakodnevno brez skrbi peljemo. Zakaj ne bi podobno ravnali z
računalniki, s katerimi operiramo daleč bolj pogosto?

Alternativa »domačim mojstrom«
Če se torej tudi vi srečujete z računalniškimi težavami, povezanimi z nakupom, nasveti, osnovno namestitvijo, nadgradnjami, programsko opremo,
zaščito, reševanjem podatkov, vzdrževanjem itd., vam kot posamezniku
ali podjetju roko ponudi podjetje Atron, iz Ljubljane.

Imate dovolj časa in znanja?
Vedno aktualna zgodba, zaradi katere velja o strokovni pomoči premisliti
že danes, se navadno začne že z nakupom, ko vstopimo v trgovino in se
izgubimo med računalniškimi škatlami, monitorji, prenosniki, kabli, dodatki ... Na prvi pogled je namreč videti vse na dosegu rok, a kaj ko ne vemo,
kaj bi izbrali ali pa preprosto nimamo časa za takšno miselno barantanje.
Tudi pri zobozdravniku redko kdo preveri vse cene, vzdržljivost materialov,
dolgoročnost naložbe itd. Nasprotno, obiščemo strokovnjaka, ki vse to
premisli namesto nas, mi pa mu zaradi preteklih dobrih izkušenj preprosto
zaupamo. Pri računalnikih je zgodba ista. Zakaj bi človek izgubljal čas in
živce z dejavnostjo, ki ni njemu lastna oziroma primarna?
Ko nakup končno uspe in se z novo opremo veselo pripeljemo domov,
nas čaka »a je to«, sestavljanje po navodilih ali brez njih. Včasi ne gre vse
po maslu in kmalu smo na robu, da bi vse skupaj odnesli nazaj ali, huje,
zalučali skozi okno. Mogoče nam oprema sprva deluje brezhibno, vse do
dneva, ko se brez prave bojne napovedi uporabniku »upre«. Lahko je kriv
virus ali črv in v trenutku smo brez podatkov.

FOTOAPRATI, KAMERE, MP3 PREDVAJALNIKI
TELEVIZORJI (LCD, CRT), HI-FI OPREMA
VIDEOREKORDERJI, DVD PREDVAJALNIKI, DVD SNEMALNIKI
RAČUNALNIŠKA OPREMA
ZABAVNA ELEKTRONIKA (PLAYSTATION 2,3, PSP, WII
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Koga torej poklicati in kdaj? Podjetje Atron, iz Ljubljane in danes! Pri Vamago imajo namreč vse na enem mestu. Razpolagajo s trgovino z
računalniško in ostalo multimedijsko opremo, so zastopniki velikih IT imen
in nudijo servis, kot tudi celostno vzdrževanje. Po želji nas obiščejo tudi na
domu, seveda pa jih lahko tudi pokličemo ob katerikoli uri in nam glede
nakupa svetujejo oddaljeno. Njihov moto ostaja: “Vse se da, če se hoče.” In
Vamago hoče in želi pomagati.
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.

Kako se tega lotijo strokovnjaki?
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 njeni zamenjavi. Nakupljeno opremo prinesejo na dom ali v podjetje in jo tudi že takoj
namestijo, vključno s 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.
Novost letošnjega aprila je tudi na novo pridobljeni naziv uradnega serviserja
za TV sprejemnike in DVD predvajalnike priznanega proizvajalca Toshiba.
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 Atron, bo naš računalnik pridobil dobrega skrbnika. 
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