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Profesionalus prarastų duomenų atstatymas iš visų populiariausių skaitmeninių laikmenų
Duomenų atstatymas kompiuterių servise Norim.lt™ - tai didžiausios atstatymo galimybės, mažesnė kaina,
darbų greitis ir konfidencialumas. Savo klientams padėsime atkurti duomenis iš bet kokio modelio HDD, USB
ir kitos 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. 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 - atkuriame 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 galėsite pateikti įrenginį mūsų biure adresu Šv. Gertrūdos g. 31A Kaunas2. Duomenų atstatymo diagnostikaPradžioje 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): 50 Lt (darbų terminas ~ 5 darbo dienos) arba 150 Lt (darbų terminas
24 - 48 val.).3. Tikslios kainos už atstatymo darbus pateikimas klientuiAtstatymo darbai atliekami tik su Jumis suderinus tinkamą kainą. 4. Duomenų
atstatymasDarbų terminas priklauso nuo laikmenos tipo. Duomenys perkeliami į kliento iš anksto pateiktą laikmeną arba klientas laikmeną perka pas
mus.Standartinės paslaugų kainos:Diagnostikos kaina atsisakius duomenų atstatymo paslaugų: 50 Lt (iki 5 darbo dienų) arba 150 Lt (24 - 48 val.). Ši suma mokama
iš anksto priduodant įrenginį. Atstačius duomenis šia suma mažinama kliento mokėtina suma.Smulkiau apie duomenų atstatymąKietųjų 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. Kontaktai:Bendraukime Facebook'e. Tapkite mūsų draugu ir gaukite visas naujienas pirmi. Kreipkitės adresu Šv. Gertrūdos
g. 31A, KaunasNeįgalieji - neįgaliesiems, VŠĮĮmonės kodas 300634897Darbo laikas: I – V 11:00 - 19:00, VI 11:00 - 15:00, VII ir kitu laiku - kreipkitės
telefonu. Telefonas pasiteiravimui ir (ar) išankstinei registracijai 8 643 66066 Kiti kompiuterių remonto darbai, paslaugos ir kainos - skaitykite čia. Džiaugiamės, kad
galėjome būti naudingi.
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