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Oferta IWSC pentru servicii de mentenanţă la cerere 

 
Denumire serviciu u.m. preţ

Devirusare sistem sistem 5 €

Devirusare sistem cu reinstalare aplicatii oră 2 €

Recuperare de date de pe HDD în funcţie de capacitate şi defect unitate 20 € ÷ 1000 €

Recuperare date Memory Stick, SD Card, MMC Card, Compact FLASH unitate 20 € ÷ 100 €

Transfer de date oră 1.5 €

Instalare şi configurare sistem de operare (Windows, Linux, MacOS) sistem 9.9 €

Instalare servicii server (ftp, share, dhcp, web, ssl,  mail, vpn, firewall, etc) serviciu 10 € ÷ 300 €

Instalare aplicaţii aplicaţie 1 €

Instalare driver pentru componentă/periferic buc. 2 €

Configurare şi testare cont e-mail/internet cont 1.5 €

Diagnosticare sistem de calcul sistem 3 €

Instalare modul memorie buc. 1 €

Instalare/Înlocuire/Configurare placă de bază buc. 3 €

Instalare/Înlocuire/Configurare placă de extensie buc. 2 €

Instalare/Înlocuire FDD, HDD,CD-ROM, sursă, procesor buc. 2 €

Ansamblare sistem de calcul sistem 5 €

Instalare/Înlocuire/Curăţare ventilator procesor/sursă buc. 2 €

Instalare/Configurare echipament periferic buc. 2 €

Curăţare, verificare, testare sistem de calcul, imprimantă buc. 5 €

Testare switch/router buc. 2 €

Verificare UPS buc. 3 €

Proiectare retea oră 5 €

Sertizare mufă RJ45 (incl. mufa) buc. 0.3 €

Instalare priza RJ45 buc. 1 €

Pozare cablu ethernet m. 0.2 €

Instalare şi cablare switch/router buc. 6 €

Instalare şi cablare Patch-Panel 24 porturi buc. 8 €

Instalare şi cablare Patch-Panel 48 porturi buc. 12 €

Diagnosticări şi depanări hardware

Proiectare, instalare şi configurare reţea

Devirusări

Recuperări de date, transfer de date

Instalări şi configurări

 
Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu includ T.V.A.  
Plata se face în lei, la cursul BNR din data facturării.  

Această ofertă se poate modifica fără o notificare prealabilă.  
Preţurile din prezenta ofertă sunt preţuri de listă. Preţurile se pot negocia funcţie de cantitate. 
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