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Soluções de Hardware e Software

  

Trabalhamos somente com marcas que são referência em qualidade nos seus segmentos e
oferecem garantia diferenciada aos nossos clientes.

  

  

Na MMA Informática você encontra:

  

• Servidores;

  

• Equipamentos de rede e Internet;

  

• Computadores e Notebooks;

  

• Componentes de hardware;

  

• Equipamentos de energia como nobreaks e estabilizadores;
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• Acessórios para Notebooks e Desktops;

  

• Impressoras e multifuncionais;

  

• Softwares originais.

  

  

Trabalhamos para que você receba uma solução completa. Analisamos a sua necessidade e
oferecemos todas as informações possíveis para ajudá-lo a decidir qual solução atenderá sua
necessidade.

  

  

 

  

  

Soluções Pessoais

  

Dispomos de laboratório completo para diagnóstico e manutenção de seu computador ou
notebook, contando com ampla linha de componentes para reposição ou upgrade dos mais
conceituados fabricantes.

  

Leve seu equipamento até MMA Informática para um diagnóstico preciso e solução garantida.
Levando seu equipamento para diagnóstico, o orçamento é sem compromisso.
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Se preferir, lhe atendemos no conforto de sua residência. Basta entrar em contato e agendar
uma visita. Para esta opção, o atendimento é cobrado por hora técnica, com tarifa mínima de 1
hora, sendo as demais horas fracionadas.

    

 

  

  

  

Serviços oferecidos:

  

• Manutenção e reparo de equipamentos de informática;

  

• Verificação e remoção de vírus;

  

• Atualizações de segurança do sistema operacional

  

e antivírus;

  

• Configuração de equipamentos como roteadores, modems,

  

 impressoras;
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• Formatação, correção ou reinstalação de sistema

  

 operacional e softwares;

  

• Diagnóstico e substituição de componentes danificados;

  

• Backup e recuperação de dados;

  

• Otimização de hardware.
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