CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HOÀNG VI
Địa chỉ : 54 Phan Đăng Lưu, P5, Q. Phú Nhuận
Tel
: (08) 39955779- 39955583 - Fax: (08) 39955583
Email : info@hoangvi.com
Website : www.hoa ngvi.com
Website : www.baotrimaytinh.net

BÁO GIÁ BẢO TRÌ MÁY TÍNH
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Nội dung bảo trì

Gói HV1
(dưới 8 máy)

Gói HV2
( dưới 20 máy)

Gói HV3
( trên 20 máy)

Tối ưu tốc độ hoạt động của máy tính.
Loại bỏ các trình không sử dụng, tập tin



rác.
Cập nhật các chương trình virus, quét virus



định kỳ.
Xử lý lỗi phần cứng, phần mềm trong quá



trình sử dụng.
Khắc phục sự cố về email.



Vệ sinh bên trong máy tính.
3 tháng 1 lần
3 tháng 1 lần
3 tháng 1 lần
Backup định kỳ dữ liệu mail, file trong



máy.
Chẩn đoán các sự cố có thể xảy ra.



Bảo trì định kỳ 1 lần/tháng theo nội dung



công việc và số lượng máy theo hợp đồng
Khắc phục sự cố tận nơi
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Sự cố máy tính được xử lý nhanh chóng,



tận nơi trong vòng 2h.
Cho mượn máy thay thế, trong trường hợp



sự cố không thể khắc phục ngay.
Khắc phục sự cố trực tuyến.
Trong giờ hành chính: Không giới hạn
Hướng dẫn khắc phục sự cố qua hot line
24/7
Khôi phục dữ liệu bị mất.



Tư vấn trang thiết bị bên lĩnh vực CNTT
khi khách hàng có nhu cầu. Tư vấn các



giải pháp mạng nội bộ, giải pháp quản lý
nhân viên, quản lý dữ liệu tập trung.
CHI PHÍ
Phí khởi tạo dịch vụ bao gồm đồng bộ và
chuẩn hóa máy tính, cài đặt mới hệ điều
Miễn phí
90.000 VNĐ/máy
hành, cài đặt một số tiện ích.
Trọn gói
90.000 đồng/máy
85.000 đồng/máy
Phí dịch vụ hàng tháng
800.000 VNĐ
CÁC DICH VỤ BẢO TRÌ KHÁC
(dựa theo số lượng máy và công việc bảo trì)
Bảo trì máy in, fax, scan ( cái/tháng)
Từ 30.000 VNĐ đến 50.000 VNĐ
Bảo trì máy MACBOOK ( cái/tháng)
Từ 150.000 VNĐ
Bảo trì máy chủ (Server)
Từ 500.000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ
Bảo trì tổng đài điện thoại
Từ 300.000 VNĐ
ƯU ĐÃI KHI THANH TOÁN
Giảm giá 5% nếu khách hàng thanh toán 3 tháng
Giảm giá 10% nếu khách hàng thanh toán 6 tháng

Báo giá dưới đây dựa theo các yêu cầu phổ biến. Với các yêu cầu đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ với chúng
tôi để được tư vấn miễn phí. 08.3 9955779 – 08.3.9955583

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ bảo trì máy tính của Hoàng Vi.
 Hệ thống mạng vận hành ổn định trên cơ sở hạ tầng của khách hàng hiện có.
 Hoàng Vi cam kết hệ thống mail hoạt động liên tục (Chỉ có tại Hoàng Vi).
 Nhân viên Hoàng Vi tận tình và có trách nhiệm, hoàn toàn có thể thay thế nhân viên IT trong
doanh nghiệp.
 Hệ thống hỗ trợ Helpdesk độc quyền chỉ có tại Hoàng Vi.
 Cập nhật miễn phí phần mềm diệt Virus ESET NOD32 bản quyền cho mỗi máy khi đăng
ký lâu dài với Hoàng Vi.
 Lưu ý:
− Trước khi nhận bảo trì, Hoàng Vi tiến hành khảo sát và báo cáo cho quý khách tình trạng máy tính
hiện tại.
− Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
Cám ơn quý khách đã quan tâm dịch vụ Hoàng Vi. Chúng tôi rất mong được hợp tác, cùng phát triển.

