Dịch vụ sửa chữa mạng điện thoại

Công ty cổ phần công nghệ và thương mại HAT chính thức được thành lập từ tháng 03 năm
2010. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Dịch vụ Tin học bao gồm: bảo trì máy tính, sửa
chữa máy tính, xử lý các sự cố về máy tính, máy văn phòng, các sự cố về mạng internet, mạng
điện thoại, lập trình tổng đài, diệt virus ...

Với các chuyên gia sửa chữa, thiết kế hệ thống tổng đài, điện thoại có nhiều kinh nghiệm
chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

1.Bảo trì, bảo dưỡng đường dây

-

Vệ sinh thiết bị đầu cuối điện thoại.
Vệ sinh đầu cáp.
Căng kéo lại hệ thông cáp.
Đánh dấu, đánh số hệ thống đường cáp mạng.
Đánh dấu, đánh số tủ cáp.
Vệ sinh tủ cáp, làm lý lịch tủ cáp.

2.Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tổng đài

- Đánh dấu đánh số hệ thống vật lý của tổng đài
- Vệ sinh các module card tổng đài bao gồm main chính, card mở rộng, card nguồn.
- Vệ sinh các mối nối card main tổng đài.
- Vệ sinh hệ thống cáp tiếp tổng đài.
- Đánh dấu, đánh số cáp từ tổng đài ra tủ cáp.
- Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của công ty! Rất mong nhận được sự hợp
tác từ phía khách hàng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại H.A.T
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Địa chỉ: Số9 ngõ 406 Hồ Tùng Mậu – P. Phú Diễn – Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Chi nhánh: Số 7 đường Tăng Thiết Giáp - Q. Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
Hotline: 0983.676.282 - 0943762345 (Mr Tuấn)
Email: hat@baotrimaytinh.biz - Anhtuan.na.vn@gmail.com
Website: http://baotrimaytinh.biz
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