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O software são todos os programas, drivers, aplicativos e sistema ou sistemas operativos do
computador. Existe uma relação muito próxima entre o hardware e software e a escolha do
software depende do hardware instalado. Apenas respeitando esta relação e escolhendo
meticulosamente quais os programas, drivers e versão do sistema operativo é possível obter
um computador com o máximo desempenho. É conveniente actualizar com alguma frequência
o sistema operativo, os drivers e os aplicativos instalados no seu computar, só assim é possível
garantir a sua segurança, a segurança do seu computador e o bom funcionamento deste e de
todos os periféricos.
Existem também softwares malignos que se instalam no seu computador comprometendo não
só a segurança do seu computador e da informação lá guardada como também todos os
computadores ligados à mesma rede local por esta razão, é imperativo ter um antivirus
instalado e actualizado.

Configuração, limpeza ou formatação do computadores
- Instalação, reparação ou recuperação do sistema operativo (SO)
instalação de SO €30
recuperação do sistema €20

O sistema operativo (vulgarmente Windows) é a base de funcionamento de qualquer sistema
informático. Este é essencial para o bom funcionamento do computador e deve estar
actualizado para sua maior segurança
Este serviço destina-se a computadores que apresentam problemas com o sistema operativo
ou cujo disco tenha sido recentemente substituído sem instalação do SO.

- Instalação de drivers (este serviço está incluído na instalação de
componentes e periféricos)
Instalação de drivers €20

O driver ou controlador é um programa que permite uma correcta utilização do componente ou
periférico, sem drivers actualizados os periféricos e componentes do seu computador podem
funcionar mal ou não funcionar de todo

- formatação e particionamento de discos
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formatação e particionamento de discos €15

A formatação do disco permite apagar todo o seu conteúdo. O particionamento permite que
num mesmo disco possam ser criadas duas ou mais áreas permitindo uma maior segurança no
armazenamento de dados e, se necessário, que se formate uma das áres sem afectar as
restantes

- Instalação de Software variado
Instalação de Software variado €20/h (mínimo 1h, parcelas de 30minutos)

Instalação e configuração de ferramentas do office, jogos, programas de email ou chat, entre
outros

- Instalação de software de segurança
Instalação de software de segurança €15/programa

Instalação e correcta configuração de programas antivírus, anti-spyware, firewall ou outros
aplicativos para segurança

- Remoção de software maligno ou corrompido
Remoção de software maligno ou corrompido €30

Existem vários programas (vulgarmente conhecidos com "malware") que se instalam sem que
o utilizador se aperceba, estes programas comprometem o funcionamento do computador e a
sua segurança.
Ao contratar este serviço iremos fazer uma análise a todos os programas instalados no seu
computador de forma a seleccionar de forma eficiente quais as aplicações a remover.
- Backup de dados
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Backup de dados €20

transferência dos dados (fotos, programas, documentos) para outro suporte de forma a
salvaguardar os dados de perdas por avaria ou mau funcionamento do equipamento (suporte
digital não incluído)
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