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Công Ty TNHH TM Dịch Vụ SAIGON COMPUTER  xin cung cấp tới quý khách hàng bảng báo giá bảo trì 

máy tính công ty - doanh nghiệp với những hạng mục xử lý sự cố như sau: 

I. MÁY TÍNH (LAPTOP - PC)  

- Vệ sinh máy tính phần cứng định kỳ 3 tháng 1 lần. 

- Kiểm tra định kỳ thường xuyên hệ điều hành máy tính, nâng cấp phần mềm tính năng mới sửa 

lỗi hệ điều hành 1 tháng / 1 lần 

- Dọn rác ổ đĩa cài đặt phần mềm ứng dung theo nhu cầu của khách hàng công ty. 

- Kiểm tra virut tiếng hành cài đặt các chương trình phòng chống và diệt virut (nếu có). 

- Cài đặt phần mềm thông dụng : phần mềm ứng dụng văn phòng, phần mềm ứng dụng đồ họa, 

tiện ích hệ thống, hỗ trợ internet, bảo mật dữ liệu. 

- Cài đặt hệ điều hành mới nếu có gặp sự cố, hoặc lỗi không thể khắc phục được. 

- Cài đặt và Backup sao lưu Outlook, Data mail  

II. MÁY IN – PHOTO – SCAN 

- Vệ sinh và kiểm tra toàn bộ phần cứng máy in 

- Kiểm tra cài đặt driver, lỗi máy in không nhận do phần mềm 

- Cài đặt chia sẽ máy in qua hệ thống internet 

- Tiến hành kiểm tra lỗi sự cố như : kẹt giấy, không in được, hết mực, nhòe mực … 

III. HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH 

- Kiểm tra ổn định hệ thống mạng toàn bộ công ty, wifi, router, chia sẻ mạng… 

- Khắc phục lỗi hệ thống mạng internet, máy trạm, máy server… 

- Kiểm tra tất cả các hệ thống đường dây mạng, đảm bảo việc truyền tín hiệu đạt yêu cầu tối đa 

nhất. 

IV. MÁY SEVER 
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- Kiểm tra tính bảo mật và truyền dữ liệu máy sever an toàn 

- Nâng cấp hệ thống theo nhu cầu của khách hàng 

- Kiểm tra và cập nhật chương trình diệt virut, hệ điều hành theo yêu cầu. 

- Vệ sinh máy tính định kỳ 3 tháng 1 lần  

BẢNG GIÁ : 100.000 đ / máy. 

Điều khoản thương mại 

- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

- Công ty sẽ có kỹ thuật đến khắc phục sự  cố sau khi tiếp nhận nhu cầu từ khách hàng từ 20 – 1h (tùy 

thuộc vào khoảng cách). 

- Số lần khắc phục sự cố nhân viên kỹ thuật tới công ty sửa máy tính – khắc phục sự cố không giới hạn. 

- Những trường hợp hư hỏng nặng mainboard, phần cứng sẽ được biên nhận về công ty và tiến hành sửa 

chữa  ( báo giá sau khi tiến hành sửa chữa ) 

- Đối với các máy bị hư hỏng nhẹ có thể sửa qua teamview công ty sẽ có kỹ thuật giải quyết trực tiếp qua 

teamview.không giới hạn số lần teamview 

 


