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Pirms kāda laika atzīmējām savu desmit gadu jubileju. Savu darbību sākām 2000.gadā ar
interneta pakalpojumu sniegšanu un datortehnikas tirdzniecību. Šajā laikā esam kļuvuši par
pilna servisa sniedzējiem informācijas tehnoloģiju (IT) jomā - nodrošinām saviem pastāvīgajiem
klientiem datortehnikas apkalpošanu un konsultācijas IT jautājumos.

  

Paplašinājām biroja tehnikas izejmateriālu tirdzniecību - tagad apgādājam mūsu klientu biroja
tehniku ne tikai ar toneriem, tintēm un lentām, bet arī ar kvalitatīvu biroja papīru.

  Mēs:
    
    -  konsultējam tehnikas un interneta pieslēgumu izvēlē;  
    -  uzstādām datorus un citu biroja tehniku;  
    -  veicam tehnikas profilaktisko apkopi un remontus;  
    -  risinām datoru lietotāja ikdienas problēmas;  
    -  ja radušās tehniskas problēmas, kuru risinājums nav tieši atkarīgs no mums, pārstāvam
savu klientu, lai risinājums tiktu rasts pēc iespējas ātrāk;   
    -  nodrošinām klientiem e-pasta un mājas lapu uzturēšanas pakalpojumus, tādējādi
samazinot uzstādīšanas un problēmu risināšanas laiku;   
    -  piegādājam kvalitatīvus izejmateriālus (toneri, tintes un papīrs) biroja tehnikai;  
    -  rūpējamies par klientu datu drošību - uzstādām un apkalpojam serverus un ugunsmūrus
(firewall).   

  

Saviem apkalpojamajiem klientiem cenšamies piedāvāt arī zemākas cenas datoriem, biroja
tehnikai un izejmateriāliem, jo uzskatām, ka izdevīgāk ir apkalpot pašu uzstādītu tehniku.

    
    -  klientam tas nodrošina servisa laika un izmaksu samazināšanos;  
    -  mēs paši pēcāk to arī apkalpojam, tāpēc necenšamies akli notirgot prasībām neatbilstošu,
vai nekvalitatīvu tehniku.   

  Mūsu klienti:
    
    -  ir mazi un vidēji Latvijas, un ārzemju uzņēmumi, kas vēlas plānotus izdevumus un stabilu
darba vidi;   
    -  atrodas Rīgā, Jūrmalā un citās Latvijas pilsētās;  
    -  nodrošina grāmatvedības, juridiskos un finansu pakalpojumus, projektē
inženierkomunikācijas, apsaimnieko namus, tirgo iekārtas un rūpniecības preces, ražo un
pārstrādā, uzņem viesus, rīko lielus sporta pasākumus, kā arī dara daudz ko vēl citu;   
    -  apzinās cik dārgi izmaksā lieka tehnikas dīkstāve;  
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    -  koncentrējas savam tiešajam darbam, bet visus tehniskos sīkumus atstāj mūsu ziņā;  
    -  variet būt arī Jūs.  

  Mūsu mērķis ir sniegt iespējami pilnīgu servisu, sekmēt
ilgu sadarbību, kā arī augt līdzi saviem klientiem.
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