InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA
A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

>> SOLUCIÓ DE SERVEIS
>> Solució PCBOX
Assistència:

Consulti preus...
Posi’s desde
en contacte amb nosaltres!

> QUÈ ÉS LA SOLUCIÓ DE SERVEIS?

> Solució PCBOX

Es la resposta de PCBOX Empresas a les seves necessitats. Mitjançant 3 modalitats podrà obtenir un departament informàtic per hores, col·laboradors puntuals o
ampliar el seu equip i alleujar les seves càrregues de treball.

Amb la Solució de serveis PCBOX podrà cobrir qualsevol
necessitat tecnològica que la seva empresa requereix utilitzant
les nostres propostes o creant la que necessiti a mida:

Abordi nous projectes o solucioni els costosos desplaçaments!

+ Val d’hores: pensat per disposar d’un tècnic expert només
quan es requereixi.
+ Servei per intervenció: pensat per a la instal·lació i
posada en marxa o bé per solucionar incidències puntuals.
També pot ser útil per diagnosticar situacions anòmales i
planificar la següent actuació.
+ Tècnic dedicat parcialment: pensat per disposar d’un
mateix tècnic diverses hores/setmana. Podrà solucionar
incidències i implantar millores a més de realitzar
manteniments preventius i actualitzacions.
Es poden contractar mòduls a partir de 4 hores sempre fixant
el mateix horari setmanal.

> Vostè decideixi, nosaltres ens adaptem

> AVANTATGES
Obtingui el nivell tècnic de les grans empreses a preus de proximitat. Gestió
unificada amb actuació local gràcies al gran nombre de franquícies presents per
tot el territori nacional.
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+ Flexibilitat.
+ Pagui per hora efectiva del tècnic.
+ Sense cost per desplaçaments.
+ Assistència NBD.
+ Servei a mida.
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