aUtomatiSeRing en
inteRnetdienSten

Reparatie & Controle

Onderzoek en herstel van uw apparatuur
Waarom?
Het kan gebeuren dat uw computer, notebook
of randapparatuur niet naar wens werkt. Bij
ons wordt uw apparatuur snel en zorgvuldig
gecontroleerd en gerepareerd.
Voor wie direct weer aan het werk wil, hebben
wij leenapparatuur.
Wilt u een goed en vakkundig herstel? Vraag dan
vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Snel weer aan het werk
Voor ieder ICT-probleem kunt u bij ons terecht voor controle en
reparatie. En ú kunt snel weer aan te werk. Wij maken gebruik van
professionele testapparatuur. Defecten komen hiermee snel aan het
licht.

Reparatie & controle is geschikt indien u:
>> apparatuur heeft dat niet naar wens functioneert
>> een computer heeft die is besmet met een virus of spyware
>> de staat van uw apparatuur wilt controleren (preventief)
>> de mogelijkheden wilt weten voor optimalisatie van uw computer

De mogelijkheden:
>> Reparatie KBITE repareert hardware. Uw klachten worden snel en zorgvuldig geanalyseerd en uw problemen opgelost. Indien
nodig verhelpen wij uw probleem ook op locatie.
>> Preventieve controles Bij preventieve controle van uw hardware sporen wij mogelijke mankementen voor u op. Vroegtijdige
vaststelling van bijvoorbeeld een beschadigde harddisk voorkomt dataverlies.

>> Computer optimalisatie Uw computer downloadt en installeert automatisch (beveiligings)updates van uw software. Deze
nieuwe software vraagt echter steeds meer capaciteit. Vaak kan met een kleine ingreep uw computer versneld worden, waardoor deze
goed en snel blijft functioneren.

Hardware

>> kbite.nl/reparatie

VoorbeeldEN
- Professionele hardware controles
- Opschonen / virusvrij maken
- Versnellen van trage computers
- Hardware vervangen van pc en notebooks
- Reparatie en onderhoud van printers
- Internet en netwerkproblemen
- (Her)installaties van software
- Softwarematige updates en herstel
- Versnellen van uw computer
- Upgraden van hardware en software

Snel weer
aan het werk
Wat zijn de voordelen?

Reparatie
Reparatie op afstand
Wanneer u gebruik maakt van onze Remote
Support Tool kunnen wij u snel en adequaat
helpen. Hiermee nemen wij uw scherm op
afstand over. Problemen aan uw computer
worden zo op een snelle manier verholpen.

>>

Vakkundig en snel

>>

Grote voorraad

Reparatie op locatie
Wanneer reparatie op afstand onmogelijk of
te complex blijkt, lost KBITE het probleem op
locatie op. Indien nodig gaat uw hardware
naar de reparatieruimte van KBITE, voor
snelle reparatie.

Professionele testapparatuur
KBITE heeft professionele testapparatuur
waarmee uw problemen efficiënt worden
herkend en zorgvuldig worden opgelost.

Alle reparaties worden vakkundig en snel uitgevoerd. KBITE
heeft niet alleen kennis van apparatuur, maar ook van 		
complete bedrijfsnetwerken.
Wij leveren (rand)apparatuur veelal direct uit voorraad.		
Daardoor kunnen wij snel herstel van uw apparatuur 		
garanderen.

>>

U voorkomt problemen

>>

Professionele analyse

Lange tijd doorgaan met een klein mankement kan leiden
tot grote schade. Tijdige controle en reparatie verkleint de
kans op vervolgschade.

Met onze professionele en kwalitatief hoogstaande 		
apparatuur en software kunnen wij ieder ICT probleem 		
onderkennen.

Gerelateerde producten:
>> Hardware verkoop Een breed assortiment computers, componenten en randapparatuur.
>> Netwerkbeheer Zorgeloze installatie, onderhoud en beheer van bedrijfsnetwerken en apparatuur.
>> Data-recovery Herstel van onleesbare gegevens van iedere gegevensdrager.
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