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Prarastų duomenų atstatymas iš visų skaitmeninių laikmenų
Duomenų atstatymas servise Norim.lt™ - tai didžiausios atstatymo galimybės, mažesnė kaina, darbų greitis ir
konfidencialumas. Padėsime atkurti duomenis iš bet kokio modelio HDD, USB ar bet kokios kitos
skaitmeninės laikmenos
Duomenų atstatymas kompiuterių servise Norim.lt™ - tai: didelės atstatymo galimybės, optimali kaina, darbų greitis ir konfidencialumas, Savo klientams padėsime
atkurti duomenis iš bet kokio modelio stacionaraus ar nešiojamojo kompiuterio kietojo disko, RAID masyvų ir bet kokio tipo išorinių laikmenų.Užtikriname visas
sprendimo galimybes, kvalifikuotą pagalba, duomenų konfidencialumą bei profesionalius sprendimus.Kodėl verta atstatyti duomenis Norim.lt™ servise? Nemokama
diagnostika* t.y tik atlikus diagnostiką Jus informuosime apie tikslią paslaugų kainą ir darbų atlikimo terminus. Taigi, Jūs niekuo nerizikuojate, nes mokėsite tik už
atliktus darbus. Dėl kažkokių priežasčių atsisakę atlikti duomenų atstatymo paslaugas, mokėsite tik už diagnostikos paslaugas. Atstatytus duomenis perkelsime į
naują laikmeną, jei jos neturite - galėsite įsigyti pas mus. Individualūs sprendimai kiekvienam: nepriklausomai nuo užsakovo - atstatome ir juridinių, ir fizinių
asmenų duomenis. Duomenų atstatymo eiga:Duomenų atstatymo paslauga skirstoma į keturis etapus1. Užsakymo pateikimasKreipkitės telefonu +370 643 66066 ir
sutarsite Jums patogų laiką, kada ir kur galėsite pristatyti savo įrenginį į mūsų biurus Kaune, adresu Šv. Gertrūdos g. 31A (prie A.Martinaičio dailės mokyklos) arba
Veiverių g. 32 (prie Vytauto Didžiojo tilto). Šalia Aleksoto funikulieriaus yra didelė, nemokama automobilių parkavimo aikštelė, patogus susisiekimas su visais
Kauno ir priemiesčio rajonais. Žr. žemėlapį. Pastaba: atvykimo laiką ir vietą, telefonu būtina suderinti iš anksto Veiverių g. prie Vytauto Didžiojo tilto, šalia
Aleksoto funikulieriaus esanti parkavimo aikštelė2. Laikmenos diagnostika - testavimasPradžioje atliekama detali įrenginio diagnostika. Mūsų darbuotojai nustatys:
Kokie yra įrenginio pažeidimai; Ar duomenys gali būti atstatyti ir kokie tiksliai duomenys gali būti atstatyti; Kokia duomenų atstatymo kaina.Diagnostikos kaina
(atsisakius duomenų atstatymo paslaugų): 15,00 €** - darbų terminas ~ 5 darbo dienos, laikmenų talpa iki 64 GB Laikmenų virš 64 GB talpos, diagnostikos kaina
43,44 EUR** VIP užsakymas: 43,44 €** - užsakymo atlikimo terminas 24 - 48 val. (tai mokestis už skubiai atliekamus darbus). Nestandartiniai užsakymai - kaina
derinama individualiai3. Tikslios kainos už atstatymo darbus pateikimas klientuiAtstatymo darbai atliekami tik su Jumis suderinus tinkamą kainą. 4. Duomenų
atstatymo darbaiDarbų terminas priklauso nuo laikmenos ir gedimo tipo. Duomenys perkeliami į kliento iš anksto pateiktą laikmeną arba klientas laikmeną perka pas
mus.Standartinės paslaugų kainos:Diagnostikos kaina atsisakius duomenų atstatymo paslaugų: 15,00 € (iki 5 darbo dienų, laikmenos iki 64 GB) Laikmenų virš 64
GB diagnostika 43,44 EUR VIP užsakymas t.y. visų laimenų skubus testavimas 43,44 € į duomenų atstatymo kainą neįskaičiuojama. Užsakymas atliekamas be eilės
per 24 - 48 val. Nestandartiniai užsakymai - kainos derinamos individualiaiŠis mokestis mokamas iš anksto - priduodant įrenginį. Atstačius duomenis šia suma
mažinama (išskyrus skubius užsakymus) kliento mokėtina suma.Šiek tiek detaliau apie duomenų atstatymą.Kietųjų diskų duomenų atstatymas: Nemokama
diagnostika; Visi diskų tipai ir modeliai; Visų rūšių pažeidimai; Konfidencialumo garantija; Atstatome duomenis nepriklausomai nuo disko gamintojo, disko tipo,
modelio ar sąsajos; Moderni laboratorija su naujausia įranga leidžia atidaryti diską steriliomis sąlygomis, kas yra būtina norint be nuostolių atkurti duomenis iš
kietųjų diskų.Duomenų atstatymas iš išorinių kietųjų diskų: Nemokama diagnostika; Konfidencialumo garantija; Visų rūšių pažeidimai; Sėkmingai atstatome
duomenis iš visų tipų, modelių, gamintojų išorinių diskų.Duomenų atstatymas iš USB atmintinių, atminties kortelių: Nemokama diagnostika; Visų USB atmintinių ir
atminties kortelių tipai ir modeliai; Visų rūšių pažeidimai; Konfidencialumo garantija.Duomenis atstatome iš visų, šiuo metu itin populiarių USB atmintinių ir
atminties kortelių: SD, microSD / MMC / XD / CF bei kitų, nepriklausomai nuo gedimo rūšies, USB atmintinės ar kortelės gamintojo bei talpos.Duomenų atstatymas
iš serverių ir tarnybinių stočių: Nemokama diagnostika; Visi gamintojai ir modeliai; Visų rūšių pažeidimai; Konfidencialumo garantija; Atstatome duomenis iš visų
masyvų RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1+0, 0+1, 5+0 , nepriklausomai nuo kontrolerio tipo.Duomenų atstatymas iš MP3 grotuvų / CD / DVD: Nemokama diagnostika; Visi
gamintojai ir modeliai; Visų rūšių pažeidimai; Konfidencialumo garantija; Aptarnaujami duomenų įrašymo formatai - CD-DA, CD-ROM, CD-RW, CD-WO Mixed
Mode, multisesiniai diskai DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW. Palaikome duomenų atkurimą iš diskų, įrašytų tokių programų
pagalba, kaip Nero, Alcohol 120%, Roxio, CloneCD ir kt.Duomenų atstatymas iš SSD diskų: Nemokama diagnostika; Visų rūšių pažeidimai; Konfidencialumo
garantija. * Atlikus diagnostiką nustatomas gedimas ir pasakoma apytikslė duomenų atstatymo kaina. Jeigu diagnostikos metu paaiškėja, kad gedimas nėra labai
sudėtingas (darbų samata 15,00 € - 60,00 €) darbai atliekami iš karto, t.y. darbų samata nederinama su klientu.** Mokama prieš užsakant diagnostiką. Sumokėtas
mokestis už atliktą laikmenos diagnostikos ir testavimo darbus, klientui atsisakius duomenis atstatinėti - negrąžinamas. Detaliai apie duomenų atstatymo mitus galite
paskaityti čia. Sugedo HDD (kietasis diskas) ar kita laikmena ir Jūs negalite matyti savo informacijos? Mes patariame: neatidarinėkite, nejunginėkite, nedaužykite,
nekratykite, nejunkite jokių programų. Labai dažnai tokie veiksmai apsunkina tolimesnį duomenų atkūrimo darbą. Patikėkite šį darbą specialistams. Atneškite savo
HDD mums arba paskambinkite- sutaupysite ne tik laiko, bet ir pinigų. Mes turime specialią, tam skirtą aparatūrą ir programinę įrangą, kuri leidžia atnaujinti HDD
mikroprogramą. Taigi, operatyviai atliksime laikmenos testavimą ir atkursime duomenis. Mes siūlome: Pirminę kietojo disko ir kitos laikmenos diagnostiką;
Korektiškai atkurti sugadintą HDD mikroprogramą; Atkurta informacija išsaugoma sveikuose HDD ir užsakovui pageidaujant perrašoma į jo HDD, ar į kitą
laikmeną; Garantuojame konfidencialumą, atkurta informacija - tik mūsų istaigos ribose, ji NESAUGOMA, NETIRAŽUOJAMA, NENAUDOJAMA. Atkurtos
informacijos kopija mūsų laikmenose sunaikinama iš karto atlikus darbus arba kliento pageidavimu saugoma iki 2 (dviejų) savaičių. Mes negalime pasiūlyti:
Negalime atkurti to, ko nėra. Taip pat neįmanoma atkurti sektorių užrašytų "ant viršaus", Negalima atkurti duomenų diske, kuris buvo išmagnetintas fiziniu būdu
(stipraus magnetinio lauko arba aukštos temperatūros), informacija neatkuriama diske, kurio magnetinis sluoksnis visiškai suiręs. Dažniausiai neįmanoma atkurti
informacijos diskuose su įbraukimais, ypač jei jie žiediniai. Dažniausiai pasitaikančios gedimų priežastys: Galimi gedimai: Diske jokio garso, nesisuka, BIOS nemato
- kontrolerio plokštė. Kompiuteris neveikia, jei diskas įjungtas sistemoj - kontrolerio plokštė. Diskas sukasi, bet garsai – atsitiktiniai arba ritmiški - galvučių
paviršiaus gedimas. Diskas sukasi, rekalibruoja - pažeista tarnybinė informacija. Mūsų kontaktai:Bendraukime Facebook'e. Tapkite mūsų draugu ir gaukite visas
naujienas pirmi. Neįgalieji - neįgaliesiems, VŠĮĮmonės kodas 300634897Darbo laikas: konkrečių darbo valandų nėra nes mes savo darbo laiką deriname pagal
kiekvieno kliento poreikius - priimame klientus jiems patogiu laiku. I – VI iki 22:00 kreipkitės užsakymų telefonu ir rezervuosite jums patogų laiką atvykti. VII ir
švenčių dienomis - galimybė pristatyti ar atsiimti savo įrenginį, pagal atskirą susitarimą derinama iš anksto. Kreipkitės adresu: Šv. Gertrūdos g. 31A (prie
A.Martinaičio dailės mokyklos) arba Veiverių g. 32 (prie Vytauto Didžiojo tilto). Atvykimo laiką, telefonu būtina suderinti iš anksto. Esate ne iš Kauno? Ne bėda!
Skambinkite mums telefonu ir aptarsime galimybę atsiųsti įrenginį paštu. Telefonas pasiteiravimui ir (ar) laiko rezervacijai 8 643 66066 Kompiuterių remonto darbai

ir kainos - skaitykite čia. Džiaugiamės, kad galėjome būti naudingi.
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