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Per què contractar un servei de manteniment?

Els ordinadors, com totes les màquines, pateixen desajustaments deguts a diversos factors
(infeccions, instal·lació de programari inadequat, pèrdua de connexions de xarxa i Internet,
utilització  per  més  d'un  usuari,  ...).  Gràcies  als  nostres  serveis  de  manteniment  podrà
concentrar-se completament en el seu treball sense haver-se de preocupar dels problemes
informàtics.

Enterprise  Informàtica  pot  oferir-li  un  gran  ventall  de  solucions  per  als  seus  sistemes
informàtics, ja que comptem amb una bona selecció de propostes per a les necessitats de la
seva empresa.

Els contractes de manteniment especialitzats per a la Petita i Mitjana Empresa poden oferir-li
una cobertura integral tant en programari com en maquinari, cobrint tot problema que pugui
sorgir en les seves eines de treball.

El  nostre  coneixement  en  sistemes  operatius  Windows  i  la  nostra  especialització  en
integració, migració i administració de sistemes operatius GNU/Linux li garanteix una ràpida
resolució de problemes sobre diferents plataformes, així com la possibilitat d'actualització del
seu parc informàtic a sistemes més estables, oberts i econòmics.

A més dels avantatges descrits, l'externalització d'un servei de manteniment compta amb
avantatges  addicionals,  com  la  continuïtat  del  servei  sense  la  problemàtica  que  poden
ocasionar les baixes del personal propi, l'avantatge fiscal que suposa una despesa enfront
de la nòmina d'un tècnic informàtic, etc.

La nostra empresa, amb més de vint anys de vida, compta amb l'aval de l'experiència així
com el dels nostres clients, entre els quals es troben també entitats del sector públic com
centres d'ensenyament i ajuntaments.

Amb la contractació dels nostres serveis comptarà a més amb avantatges afegits exclusius,
com descomptes en nou equipament informàtic i  consumibles. A més, comptarà amb un
servei de consultes i assessoria informàtica que suposarà un estalvi en el temps d'execució
de moltes tasques diàries i un millor aprofitament dels recursos disponibles, estalviant en
inversions costoses i innecessàries.
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En què podem ajudar-vos?

Alguns dels serveis més destacats que podem oferir-li són:

✔ Reparació dels seus equips informàtics in situ o al nostre laboratori, segons viabilitat i
idoneïtat.

✔ Neteja dels equips,  tant  física (acumulacions de pols  que poden danyar  l'equip per
sobreescalfament provocant greus avaries) com lògica (fitxers temporals innecessaris,
programari que ja no és d'utilitat per a l'usuari i que ocupa espai i temps de procés).

✔ Reparació  i  manteniment  dels  sistemes  operatius,  tant  dels  servidors  com  de  les
estacions de treball, sia Windows o GNU/Linux.

✔ Instal·lació i gestió de sistemes antivirus i anti-malware. Manteniment dels equips amb
les actualitzacions i eliminacions d'infeccions en cas que es produeixin.

✔ Manteniment  remot:  Instal·lació  o  reparació  de  programari  i  configuració  de  nou
maquinari  com  impressores,  escàners,  webcams,  punts  d'accés  wifi,  etc.  El
manteniment  remot,  quan  és  possible,  agilitza  les  actuacions  en  evitar  els
desplaçaments superflus.

✔ Consultes: Quin programa necessito per a fer tal cosa? Com instal·lar-lo? Què vol dir
aquest missatge a pantalla? Per què no puc fer ...? Aprofita les dècades d'experiència
sumades dels nostres tècnics.

✔ Administració  de  xarxa:  Quins  fitxers  estan  disponibles  per  a  cada  usuari  o  grup
d'usuaris, on s'emmagatzemen, quines impressores estan compartides, compartició de
l'accés a Internet...

✔ Configuració  de  xarxes  sense  fils  segures:  Només  els  seus  equips  han  de  poder
accedir als recursos i  dades de la seva xarxa, i  poder accedir a Internet mitjançant
aquesta.

✔ Estudi i implantació de sistemes de còpies de seguretat locals i/o al núvol, supervisió
del funcionament de les còpies.

✔ Configuració de l’accés a Internet per a tota la seva xarxa, instal·lació i administració de
tallafocs  per  a  mantenir  la  privadesa  i  la  protecció  de  dades  enfront  d’intrusions
externes,  així  com del  control  d’accés a  Internet  dels  seus usuaris  per  continguts,
serveis i/o horaris.

✔ Configuració  d’accessos  remots  segurs  als  seus  servidors  per  als  seus  usuaris
mitjançant VPN (xarxa privada virtual).

✔ Solucions per al teletreball.
✔ Instal·lació de serveis de vídeo vigilància amb càmeres IP que poden ajudar a resoldre

situacions indesitjades, a més d'evitar-les gràcies al seu efecte dissuasiu.
✔ Preus molt competitius en equipament i material informàtic, així com en consumibles

per a les seves impressores, suports d'emmagatzematge, etc.
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Un servei de manteniment a la mida de cada client:

Tant si la seva és una petita empresa familiar com si és una empresa mitjana, Enterprise
Informàtica disposa d'una opció òptima per al manteniment del seu parc informàtic:

Abonaments d'hores: Si  té  un  parc  informàtic  petit,  o  si  el  que desitja  són serveis
puntuals, planificar el seu propi manteniment i alhora gaudir dels avantatges d'un servei
professional contractat i beneficiar-se de descomptes per volum, ja sigui per a realitzar
reparacions, instal·lar o ampliar equipament o implementar nous serveis, la seva opció
són els abonaments d'hores. A més hores contractades, més descompte en el servei, ja
que obsequiem el client amb hores extra de la següent manera:

1 hora, tarifa estàndard per a empreses...............38,00 €
Abonament 10 hores + 1 de franc.......................380,00 € (estalvia 38,00 €)
Abonament 20 hores + 3 de franc.......................760,00 € (estalvia 114,00 €)
Abonament 30 hores + 6 de franc....................1.140,00 € (estalvia 228,00 €)

Condicions:
– Temps de resposta 24 hores, de dilluns a divendres no festius.
– Per a temps de resposta urgent (4 hores), a petició del client, cada hora computa

com a 1,5 hores.
– Els desplaçaments estan inclosos dins la zona delimitada (consultar tarifes fora de

zona).
– La primera hora, si és presencial,  es computa completa. La resta de temps en

trams de 30 minuts.
– L'abonament caduca al cap de dos anys. Si en dins aquest període es contracta un

altre abonament,  el  temps de caducitat  es posa a zero i  les hores restants de
l'abonament anterior s'afegeixen al nou abonament, evitant la pèrdua d'hores per
manca d'ús.
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Manteniment  Bàsic: Si  prefereix  que  nosaltres  planifiquem el  servei  amb visites  de
manteniment preventiu i us proporcionem servei de consultes i assessoria, i reparem els
seus equips avariats amb un temps de resposta i unes condicions preferents, la millor
opció és contractar un servei de manteniment. A més, aquest us oferirà un important
descompte en el servei addicional (tot aquell que no sigui per a reparacions o resolució
de problemes), així com en nou equipament i consumibles de tota mena.

Preus 2021:
1 a 5 equips...........................................................75,59 € / mes
6 a 10 equips.........................................................14,36 € / equip i mes
11 a 15 equips.......................................................13,61 € / equip i mes
16 a 20 equips.......................................................12,85 € / equip i mes
21 a 25 equips.......................................................12,09 € / equip i mes
26 a 30 equips.......................................................11,34 € / equip i mes
31 equips o més........................................................................consultar

Prestacions:
– Assistència remota.
– Resolució de consultes per e-mail.
– Visites bimensuals de manteniment preventiu1.
– Supervisió de la realització de les còpies de seguretat.
– Mà  d'obra  per  a  la  diagnosi  i  substitució  de  peces  avariades  o  reparació  de

problemes de programari.
– Temps de resposta de 24 hores.

Extres:
– Si l’actuació està inclosa al manteniment i es requereix urgència (resposta en 4

hores hàbils): 50% de descompte sobre preu/hora de la tarifa general.
– Si l’actuació no està inclosa al manteniment, 20% de descompte sobre preu/hora

de la tarifa general.
– 5% de descompte en consumibles.
– Preus preferents en l'adquisició de nou equipament informàtic.

Condicions:
– Cada servidor físic compta com 2 equips.
– Si un servidor físic corre amb sistema operatiu de virtualització (VMWare,  oVirt,

etc.), només es comptabilitzen les màquines virtuals com 2 equips cadascuna.

1 Durada de la visita en funció del nombre d'equips.
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Manteniment  Prèmium: Per aquells clients que tenen un parc informàtic que, per les
característiques del seu negoci o de la seva plantilla estigui més exposat a avaries, o bé
simplement vol un servei privilegiat, disposem d'un servei més adequat que millora les
prestacions d'un manteniment Bàsic.

Preus 2021:
1 a 5 equips.........................................................113,39 € / mes
6 a 10 equips.........................................................21,54 € / equip i mes
11 a 15 equips.......................................................20,41 € / equip i mes
16 a 20 equips.......................................................19,28 € / equip i mes
21 a 25 equips.......................................................18,14 € / equip i mes
26 a 30 equips.......................................................17,01 € / equip i mes
31 equips o més............................................................consultar

Prestacions:
El servei Prèmium inclou totes les prestacions del servei Bàsic i a més:
– Resolució de consultes també per telèfon.
– Les visites de manteniment preventiu són mensuals2.
– 2  hores  de  servei  estàndard  o  1  urgent  per  equip  i  any  per  a  tasques  no

relacionades  amb avaries  (a  distribuir  entre  tots  els  equips  de  la  manera  que
desitgi).

– El descompte per a la resta de servei és del 25% del preu / hora.
– 10% de descompte en consumibles originals.
– 20% de descompte en consumibles compatibles.
– 5% de descompte en l'adquisició de nou equipament informàtic.

Manteniment  Programat: Hi  ha  empreses  que  per  les  seves  característiques
requereixen  constant  servei  de  manteniment  de  maquinari,  administració  de  xarxa,
ampliació del parc, consultoria, etc. Per a ells oferim la possibilitat de comptar amb un
dels nostres tècnics de manera regular amb la periodicitat que creguin convenient.

Condicions:
– Preu a convenir segons freqüència i durada dels serveis.
– El temps de servei periòdic convingut no es limita a un tipus de tasca determinat:

pot disposar del nostre tècnic per a qualsevol tasca relacionada amb el seu parc
informàtic.

– Inclou els desplaçaments per al servei programat, resta segons zona.
– 20% de descompte per a servei tècnic suplementari.
– 10% de descompte en consumibles.
– 5% de descompte en l'adquisició de nou equipament informàtic.

2 Durada de la visita en funció del nombre d'equips.
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