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REPAROS INTELIGENTES

A EMPRESA
A EletronicaCioﬃ é um laboratório especializado no segmento de
manutenção e reparo eletrônico em notebooks e desktops. Destinado a atender
somente o mercado corporativo e seguradoras, oferecendo um serviço
personalizado.
A EletronicaCioﬃ está focada na apresentação de soluções completas de
hardware, oferecendo reparo eletrônico nos equipamentos das empresas,
seguradoras e parceiros comerciais na área de informática em parceria com o TI.
Estamos equipados com o melhor laboratório eletrônico especializado em
notebook, desktops e impressoras. Possuímos técnicos proﬁssionais no segmento
de informática com mais de 18 anos de experiência. Temos um grande e atual
estoque de peças como: placas-mãe, telas, processadores, chips, placas
controladoras para impressoras, teclados, fontes, Hd’s, Memórias e demais peças,
para efetuar um rápido orçamento e execução.
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A Estrutura
e Organização
A empresa EletronicaCioﬃ‚ está composta pelos setores: administrativo,
ﬁnanceiro e laboratório técnico. O Laboratório Técnico é dividido em 2 áreas com
proﬁssionais especializados em cada um:
 Notebooks
 Desktops

Responsabilidade e competência
Por entender que sua empresa, funcionário, ou segurado não podem
esperar. A EletronicaCioﬃ propõe um modelo de atendimento que confere
agilidade, qualidade e segurança.
Atendimento: imediatamente após a abertura dos chamados, agendamos o recolhimento
do equipamento no local, direcionando para o Laboratório técnico efetuando em até 2 dias
úteis, o orçamento e solução.
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A Estrutura
e Organização
Possuímos infraestrutura necessária para garantir a
disponibilidade de atendimento 6 dias na semana.
Laboratório moderno, organizado, espaço ﬁsico
fechado, climatizado e com vigilância 24h.
 Capacidade de atendimento médio de 450

chamados mensais.
Prateleiras de Armazenagem

 100% de disponibilidade da operação, incluindo fora

do horário comercial.
 Sistema de coleta de Equipamento no local.

Ambiente Fechado e Controlado

Atendimento Prioritário

Serviço de Coleta de Equipamento

Vigilância 24h (IP Cam)
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A Estrutura
e Organização
Serviço técnico eletrônico:
 Gravação Bios / gravação chip ITE,Nuvoton,EnE
 Gravação Bios memorias ddr3 notebooks (reparo memorias
notebook).
 Troca plugs jacks (vários modelos em estoque).
 Substituição de controladores PWM chip controlador (em estoque).
 Troca do chipset vídeo BGA (chipsets novos em estoque).
 Serviços de soldagem em micro trilhas rompidas
 Analise defeitos de CIs com ociloscopio digital com um amplo banco
de dados em esquemas elétricos de placas mães.
 Reparo de curto em placa mãe.
 Reparo ou troca HDMI,VGA,USB, placa de rede e som.
 Reparo DVD-RW.
 Reparo fonte.
 Reparo ou troca telas led e lcd.
 Reparo ou troca do cooler.

Serviço de restauração, instalação ou troca
de peças .












Restauração barebone e regulagem de dobradiças duras.
Montagem e desmontagem para instalação de HD.
Troca de telas
Troca de cooler
Troca de teclado
Troca de cabos ﬂats
Troca WI FI (em estoque)
Troca barebone notebook
Limpeza interna
Instalação memoria
Troca bateria interna e externa.
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A Estrutura
e Organização
Ferramental
01 - Estaçao BGA Honton para troca de chipset.
01 - Ociloscópio digital Minipa MO-2050
02 - Estações de solda e ar quente 878d++
02 - Fonte assimétrica icel –ps1500
01 - Estereo microscópio digital. Para soldas de precisão em trilhas.
02 - Exaustores de solda Hikari
04 - Lupas de bancada Led 5x
04 - Jalecos Anti-estáticos.
04 - Mantas antiestéticas de bancada com aterramento.
02 - Multímetros analógicos Minipa ET-3021.
01 - Programador TL866 para Bios.
01 - Programador SVOD. Para programação de chip ite,
05 - Notebooks modernos para empréstimo se necessário.
02 - Desktops modernos para empréstimo se necessário.

Estação BGA Honton

Ociloscópio Digital Minipa

Estação de solda

Estereo Microscópio
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Nossos Clientes
A EletronicaCioﬃ é assistência técnica autorizada das seguintes marcas e empresas

Garantia Estendida









Lojas Americanas ES / MG / RJ
Lojas Simonetti ES / MG / RJ
Moveis Simonetti ES / MG / RJ
Moveis Linhares
Lojas Kalunga ES
Lojas Ricardo Eletro ES
Magazine Luiza ES

Empresas Brasil

 GRUPO ADVANTA.

Atendimento ON-SITE
(EMBRACON - ES, Grupo Votorantim - ES)
 GRUPO CONNECTCOM

Atendimento ON-SITE
(Agencia ITAÚ - ES, Ri-Happy - ES, CAIXA ECONOMICA - ES)
 UNIMED VITÓRIA
 GRUPO ÁGUIA BRANCA

Autorizadas
PC Mix
PlugPC,
Cecomil,
Nex
Pc Digital
ICC
Qbex
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Nossos Clientes
A EletronicaCioﬃ é assistência técnica tercerizada em manutenção e reparos de
notebooks, das seguintes lojas e empresas:

portifólio notebook (Tercerização)














CLS - Soluções em TI - Vila Velha - ES
RJ Informática - Vila Velha - ES
Infocity - Colatina - ES
ADD Informática - Vila Velha - ES
Flash Informática - Serra - ES
Suporte Informática - Vitória - ES
SW Infomática - Rio Novo - ES
Pointec - Aracruz - ES
RZ Informática - Vitória - ES
Recicle Informática - Vila Velha - ES
Apoio Informática - Vila Velha - ES
Intervip - Serra - ES
M-HIGH Informática - Alfredo Chaves - ES
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Nossos Contatos
endereço
Rua Silva Jardim, 402, Soteco - Vila Velha - ES - CEP: 29106-195

contato
(27) 3075-4706
(27) 99665-9227
atendimento@eletronicacioﬃ.com.br
www.eletronicacioﬃ.com.br
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