
Informática Software Assistência  –  “ Infor Soft Assist ”  

Repara PC’s   =   Assistência Informática ao Domicílio 
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A “Infor Soft Assist” / “Repara PCs” assistência informática, presta todo o tipo de serviços no ramo 

da informática de apoio ao utilizador, pretendendo assim, dessa forma simplificada, ágil e moldável, 
resolver os problemas do seu computador pessoal, ou do equipamento de trabalho instalado no seu 
escritório.  
Primando pela satisfação total do cliente, intrinsecamente focados na qualidade do serviço prestado 
com base na nossa vasta experiência, vamos até si, no conforto de sua casa ou empresa, para que não 
tenha de perder tempo em deslocações e veja os prazos de reparação o mais reduzidos possível. 
O diagnóstico é gratuito sempre que opte pela reparação do equipamento avariado, desde que essa 
reparação se justifique, tendo em vista a máquina/peça a reparar/substituir e o seu valor face ao custo 
de reparação. 
 
A “Infor Soft Assist” / “Repara PCs” informática ao domicílio, é uma empresa de assistência 
informática especializada na reparação e manutenção rápida de computadores, por marcação prévia e 
agendamento de disponibilidade comum.  
Com mais de 20 anos de experiência na prestação de serviços de informática em ambiente 
Windows/Microsoft e derivados, temos enorme satisfação na nossa postura e ambicionamos a 
excelência em todos os serviços que prestamos a cada um dos nossos clientes.  
 
Manutenção e reparação de computadores fixos ou portáteis: 
Análise geral ao equipamento através da realização de testes exaustivos ao hardware e ao software 
para identificar as causas para os problemas de mau funcionamento e informação dos procedimentos 
necessários para os corrigir e ainda para melhorar o desempenho e a segurança do equipamento.  

 

  
  

 
LIGUE:   93..910..2000 

O seu parceiro estratégico para reparações em todas as marcas de computadores e de impressoras domésticas: ACER, ALIENWARE, AMD, AOC, ASUS, ATI, BROTHER, CLEVO, 
COMPAC, DELL, EMACHINES, E-MACHINES, GATEWAY, GEFORCE, FUJITSU, HP, HEWLETT-PACKARD, IBM, INTEL, INSYS, KINGSTON, LG, LENOVO, MICROSOFT, MSI, NEC, NVIDEA, 
PACKARD BELL, PANASONIC, PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, SONY, SURFACE, TOSHIBA, TSUNAMI, WD, WESTERN DIGITAL,  
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Serviços de manutenção informática e reparação de computadores fixos ou portáteis ao domicílio: 
 

WiFi: Instalação de redes de Internet “Wireless”  
Instalação, propagação e amplificação com a respetiva configuração de redes wireless a clientes 
particulares ou em ambiente empresarial  
  

Atualização e “Upgrade” de Software Windows e Microsoft Office Genuínos 
  
Limpeza Interior dos Computadores 
Fazemos a higienização completa e a Limpeza Interior do Computador, nomeadamente ao nível das 
ventoinhas, coletores e dissipadores, para uma melhor ventilação e arrefecimento dos componentes 
internos, para uma maior estabilidade e durabilidade de funcionamento dos mesmos.  
  
Substituição de massas ou pastas térmicas 
Realizamos a Limpeza e Substituição de massas ou pastas térmicas do chip gráfico e do processador 
para maior estabilidade de arrefecimento e temperaturas mais baixas de funcionamento em esforço. 
  
Remoção de Virus, Malware e Spyware.  
Instalação de Antivírus profissional e Remoção de infeções maliciosas de todo o tipo, nomeadamente: 
Virus, Trojans, Malware e Spywares.  
 
A Assistência Remota 
Disponibilizamos um serviço de Assistência Remota, para os clientes previamente registados na base 
de dados, que permite simplificar os serviços de ajuste de configurações e reposição de definições para 
um melhor funcionamento do seu computador, no caso de inadvertidamente ter realizado alguma ação 
nefasta ao seu normal funcionamento. Este serviço permite uma intervenção mais rápida e a correção 
de problemas sempre que possível, sem a necessidade de intervenção do técnico de informática no 
local onde o equipamento se encontra fisicamente.  
  

Facilmente pode solicitar uma estimativa de custos para: 
Problema de alimentação de energia; Danos por contacto com líquidos; Não esta a arrancar; Ecrã 
partido; Câmara avariada; Acessório ou periférico danificado; Virus ou software malicioso ou spyware; 
Disco com dados danificados; Atualização ou instalação de software; Atualização ou instalação de 
hardware; Outros…  fnac, radio popular, pcdiga,  auchan box, p c diga  ,  globaldata, Chip,  instant gaming,  média markt,  mediamarkt,  pc componentes,  

worten, powerplanet,  pcs, monitor,   portateis,  staples, pc clinic, pclinic, micro bit, mbit parceiros, reparacoes informatica, reparacao informatica, reparacao portáteis, 
assistencia informatica, empresas de informatica, reparacao portateis, reparacao pc orcamento gratis, reparacao pc, reparacao de pc, pcmedic,  
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