Kl i n i k a
www.computerklinika.hu

Computer Klinika

info@computerklinika.hu

Informatikai Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság

Computer Klinika Bt.
Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Telefon: (+36) 62 / 542 - 592 (+36) 30 / 824 - 8839
Iroda: 6722 Szeged, Vitéz u. 13-15.
Web: www.computerklinika.hu

„Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség van, azt
színvonalasan meg kell csinálni.”
(Winston Churchill)

Engedje meg, hogy bemutatkozzak. A nevem Szilva Péter, a Computer Klinika Bt.
ügyvezetője. Mint mottónkból is kitűnik, cégünk alapvető célkitűzése a színvonalas
munkavégzés. Ám hogy mindez mit takar, ezt szeretném bemutatni Önnek az
elkövetkezőkben.

Cégünk egyéni vállalkozásként kezdte tevékenységét 2005-ben. Az ügyfélkör kezdetektől
fogva magánszemélyekből és céges ügyfelekből állt és áll. Céges ügyfeleink a
szolgáltatásaink közül többek között a havi rendszeres karbantartást veszik igénybe, míg a
magánszemélyek a helyszínen történő szakszervíz szolgáltatásunkat részesítik előnyben.
Igény esetén rendszermérnöki szolgáltatást is tudunk nyújtani.

Az egyéni vállalkozás önmagát kinőve 2007-ben Betéti Társasággá alakulva már több fővel
folytatta a harcot a számítógépek egyre inkább mindent átszövő világában. 2008-tól
tovább fejlődve ismét gyarapodott a létszámunk. Az évek folyamán kialakított
kapcsolatainkon keresztül több nagykereskedés viszonteladójaként valamint partnereiként
48 órán belül szinte bármilyen alkatrészt képesek vagyunk beszerezni.

Az idő múlásával ügyfeleink pozitív visszajelzéseinek is köszönhetően érezzük, hogy
valami hasznosat tudunk nyújtani szolgáltatásainkkal számukra, hisz amikor a technika
ördöge olyan kellemetlen meglepetéseket okoz nekik vagy ismerőseiknek, mint pl. az
adatveszteség, vírusok, tönkrement alkatrészek, akkor biztosan tudják, hogy a Computer
Klinika szakembereire bármikor számíthatnak.
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Diplomás munkatársaink gyorsan és hatékonyan próbálnak meg az Önök segítségére
sietni!
Hiszünk abban, hogy hozzáértésünk kamatoztatásával, színvonalas munkavégzésünkkel és
az Ön igényeinek teljes körű kielégítésével egy gyümölcsöző kapcsolat veheti kezdetét,
melynek alapja lesz az Ön elégedettsége és öröme munkánk végeztével.

Amiért érdemes velünk együtt működni:

csak sikeres munkavégzés esetén kell költséggel számolnia!
éjjel-nappal elérhetőek vagyunk
rendelkezünk CALL CENTER-rel (elsősorban marketing célokra)
rendszerfelügyeletet vállalunk
az Ön igényeinek megfelelő konfigurációkkal állunk rendelkezésére
saját szervízzel rendelkezünk
nincs bevizsgálási díj sérült adathordozók esetében
színvonalas, gyors, precíz munka, amit tőlünk elvárhat, mindezt költséghatékony
módon próbáljuk megvalósítani
folyamatos kedvezményeinkkel ajándékozzuk meg partnereinket, vevőinket
mi garanciát vállalunk az általunk elvégzett munkára
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Szolgáltatásaink:

Hardverek területén
Értékesítés

(hardverelemek,

számítógépek,

laptopok,

nyomtatók,

nyomtatókellékek, hálózati elemek)
Kiszállítás, üzembe helyezés
Monitorok, nyomtatók, számítógépek teljes körű javítása, karbantartása

Szoftverek területén
Operációs rendszerek telepítése, karbantartása, konfigurálása
Felhasználói programok telepítése
Szoftverlegalizálási segítségnyújtás
Szaktanácsadás
Vírusirtók, tűzfalak telepítése, konfigurálása
Levelezőszoftverek telepítése, konfigurálása
Adatmentés sérült adathordozóról, archiválás

Számítógépes rendszerek területén
Szaktanácsadás
Hálózatok tervezése, kiépítése, karbantartása, bővítése
Felügyelet
Átalánydíjas karbantartás (egyedi szerződéssel)
Karbantartás, bővítés
Hibafeltárás
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Mindezeket a szolgáltatásokat az Ön igényeihez szabva prezentáljuk, mert az Ön
elégedettsége, a mi elégedettségünk.
Reméljük felkeltettük érdeklődését és hamarosan partnereink között köszönthetjük Önt,
hisz partnereink mindig hamarabb élvezhetik a kedvezményeinket, hogy ezáltal is
érezzék, hogy az elégedettségük nálunk az első helyen áll.

Ha bármilyen kérdése, kérése van bármikor állunk rendelkezésére.

Iroda: Szeged, Vitéz u. 13-15.
Irodai telefon / fax: 62/542–592, 62/542-593
Közvetlen mobil: 30/824-8839
Honlap: www.computerklinika.hu
Email: info@computerklinika.hu
Skype név: computerklinika

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket!
Bízva egy személyes találkozó lehetőségében!

Szeged, 2009. április

Tisztelettel:

Soós Tamás

Szilva Péter

informatikai igazgató

ügyvezető
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