
Lắp đặt, Sửa, bảo trì máy tính, máy in, 

camera. Khôi phục dữ liệu các quận 2,7,1,9, 

Bình Thạnh 

Máy tính của bạn không thể khởi động, hệ điều hành hoạt động chậm chạp? Nếu 

không thể tự mình khắc phục hoặc bạn không có thời gian? Hãy liên hệ ngay với 

Sửa máy tính CMS, dịch vụ chuyên sửa máy tính. 

Máy tính - công cụ làm việc không thể thiếu với chúng ta 

Máy tính cá nhân hầu như đã trở thành một phương tiện học tập, lao động và giải 

trí thân thiết với hầu hết tất cả chúng ta, nhất là những cư dân ở các thành phố lớn 

như Quận 2,7,1,9, Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh. 

Các bạn học sinh sinh viên thì sử dụng máy tính để lập trình, học tập… Có người 

sử dụng máy tính để làm việc văn phòng, thiết kế đồ họa, lập trình… Cũng có 

người dùng máy tính phục vụ cho hoạt động kinh doanh… 

Trong quá trình sử dụng, khi máy tính cá nhân kết nối với internet, cài đặt các phần 

mềm không rõ nguồn gốc... thì hệ điều hành thường đối mặt với các rủi ro như bị 

các phần mềm độc hại xâm nhập, bị chiếm quyền điều khiển… 

Mỗi khi máy tính dừng hoạt động cũng là lúc công việc bị gián đoạn, thậm chí nếu 

chẳng may rơi vào trường hợp bị hư hỏng dữ liệu thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn. 

Các loại hỏng hóc máy tính thường gặp 

Windows hoạt động chậm chạp 

Một trong những lỗi dễ thấy nhất trên Windows chính là hệ điều hành hoạt động 

chậm chạp, các ứng dụng bị chiếm dụng tài nguyên nên khởi động “rùa bò”, thậm 

chí treo máy. Bất cứ ai làm việc với các máy tính khởi động chậm chạp đều cảm 

thấy rất ức chế nhưng việc khắc phục lỗi hệ điều hành để máy tính hoạt động trơ tru 

trở lại không phải ai cũng phải làm được, nhất là với hệ điều hành Windows 10. 

Nếu máy tính của bạn rơi vào trường hợp khởi động chậm, ứng dụng giảm hiệu 

suất làm việc. Hãy gọi nhanh cho dịch vụ chuyên sửa máy tính Quận 9,7,1,2, Bình 

Thạnh. 

Windows không thể khởi động 

Khi hệ điều hành Windows không thể khởi động rất có thể hệ điều hành đã virus 

xâm nhập vào phần lõi hoặc là các linh kiện phần cứng không được nhận diện 

đúng. 
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Nếu là một người thiếu kinh nghiệm và các thiết bị kiểm tra, bạn sẽ không thể xác 

định nguyên nhân hệ điều hạnh Windows không thể khởi động. Do đó, để mau 

chóng đưa máy tính hoạt động trở lại, hãy sử dụng dịch vụ chuyên sửa máy tính 

Quận 2,7,1,9, Bình Thạnh. 

Windows thường xuyên bị treo 

Vấn đề Windows thường xuyên bị treo thường có nhiều nguyên nhân, trong đó lý 

do thường do phần cứng hoặc cũng có thể do hệ điều hành không hoạt đúng, hoặc 

do virus xâm nhập… 

Nếu máy tính thường xuyên bị treo mà bạn vẫn chưa thể xác định nguyên nhân, 

hoặc là không không thể khắc phục được. Hãy gọi ngay đến cho dịch vụ chuyên 

sửa máy tính Quận 2 CMS để đội ngũ chuyên gia của công ty khắc phục, đưa máy 

tính hoạt động bình thường trở lại. 

Vì sao dịch vụ chuyên sửa máy tính Quận 2,7,1,9, Bình 

Thạnh đáng tin cậy? 

Được thành lập cách đây 10 năm, Công ty Công nghệ số Vina là đơn vị chuyên 

hoạt động tronh lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy tính, máy in, thiết bị máy văn 

phòng, thi công hệ thống mạng lan, thiết bị an ninh, camera giám sát… tại Quận 

2,7,1,9, Bình Thạnh và nội thành TP.HCM. 

Ngoài dịch vụ sửa máy tính Quận 2, CMS còn cung cấp, phân phối, tư vấn và thi 

công lắp đặt các hệ thống camera quan sát, thiết bị chống trộm, chuông cửa có 

hình, khóa thông minh và những thiết bị an ninh với nhiều tiện ích đi kèm. 

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật đông đảo, nhiều kinh nghiệm, CMS tự hào là đơn vị 

“phản ứng nhanh” trong lĩnh vực sửa chửa máy tính. Thường thì chỉ sau 10 – 15 

phút nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt tại nhà để khắc phục sự cố cho khách hàng. 

Hơn nữa, đội ngũ kỹ thuật viên là những người luôn làm việc vì uy tín thương hiệu. 

Báo lỗi chính xác, sửa chữa đúng thời hạn, cam kết đúng nhiệm vụ bảo hành. 

Hãy gọi ngay dịch vụ chuyên sửa máy tính Quận 2,7,1,9, 

Bình Thạnh 
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Sửa máy tính Quận 2,7,1,9, Bình Thạnh 

Với phương châm xem khách hàng là thượng đế, dịch vụ chuyên sửa máy tính 

Quận 2,7,1,9, Bình Thạnh cam kết sẽ đem tới cho quý khách một dịch vụ sửa chửa 

máy tính chất lượng và tạo được sự hài lòng. 

Nếu bạn có máy tính gặp sự cố, hoặc muốn được tư vấn về hệ thống máy tính hãy 

liên hệ với dịch vụ chuyên sửa máy tính Quận 2 qua số điện 

thoại: 0937051662 – 0961266362. 

Hoặc bạn có thể ghé thăm website của họ để xem thêm các thông tin chi tiết về 

Công ty Công nghệ số Vina. 

https://suamaytinhcms.com/sua-may-tinh-tai-ho-chi-minh/ 
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