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SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, June

23, 2021 /EINPresswire.com/ -- Locação

de computadores 

A aluguel de computadores oferece

serviços de locação de equipamentos

capazes de atender as necessidades

dos clientes corporativos de qualquer porte e abrangência nas principais cidades do Brasil. A

locação de computadores é o melhor aliado para que a sua empresa economize sem abrir mão

de tecnologia atualizada, garantida pelo melhor nível de serviço do mercado. Nossos serviços de

empresa especializada no

segmento de locação de

computadores , possui uma

estrutura ampla de

procedimentos específicos

para atender com qualidade

a demanda do mercado

brasileiro.”

Anderson Ribeiro

aluguel de computadores podem ser utilizados em

qualquer tipo de situação, desde breves reuniões,

treinamentos, eventos de grande porte e até contratos de

médio e longo prazo.

Na Locação de computadores você tem a sua disposição

tecnologia atualizada, não necessitando investir em

equipamentos, que se tornam obsoletos rapidamente.

Você passará a contratar níveis de serviço ao invés de

imobilizar patrimônio. Sua empresa se livrará dos altos

custos de manutenção de hardware e reinstalações de

sistema operacional, concentrando-se na sua atividade

principal e ao mesmo tempo liberando a carga da equipe de suporte de informática. Nosso

contrato de locação de computadores prevê a troca do equipamento em até 12 horas úteis para

problemas críticos. Outros níveis de serviço podem ser contratados no aluguel de

computadores, podendo inclusive contar com equipamentos de backup no local.
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Outra vantagem da locação de

computador é o benefício fiscal.

Despesas com aluguel de

computadores podem ser deduzidas

do imposto de renda na conta de

serviços. Preciosos recursos para

investimento são economizados.

Possuímos um amplo parque de

equipamentos de ponta, atuamos com

a locação de computadores para

empresas, escolas e eventos. Seja qual

for a necessidade de equipamentos

para locação, nossos consultores te

ajudarão a encontrar as melhores

soluções.

Nós temos a melhor escolha das

últimas tecnologias em notebooks

corporativos, iPads e tablet PCs e

desktops disponíveis para Aluguel. A

locação de computadores, já é um

negócio bastante popular e cresce a

cada dia, sendo que muitas empresas

já não investem seu patrimônio na

compra, e sim na locação de

computadores com a locação de

computadores que atua no ramo de

locação de computadores há 25 anos.

Buscando sempre satisfazer as

necessidades dos nossos clientes,

nossos notebooks são atualizados e

revisados periodicamente em nosso laboratório de manutenção na hora da locação de

computadores, aluguel notebooks em todo o brasil para sua empresa ou evento corporativo,

com quem entende de locação de computadores.

Fazemos a Aluguel de computadores  com configurações específicas de acordo com as suas

necessidades. Aluguel de computadores  para eventos e congressos, Locação de computadores

para pequenas, medias e grandes empresas. Fornecemos equipamentos no Aluguel de

computadores  para o mercado corporativo, com planos de Locação de computadores e

equipamentos das mais variadas configurações. Oferecemos todo o suporte para sua empresa,

treinamentos, implantação de projetos e assessoria na busca por novas soluções em
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informática.

Barbara Duarte

Locação de Computadores
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