cadeias de refeitórios e cantinas vêem resolvidos de uma assentada muitos problemas
que, outrora, exigiam um “piquete técnico”
para acudir às emergências de uma cadeia
de restaurantes geograficamente dispersa.
Daí que até ao final do ano, a PIE estime ter
1000 unidades de restauração como utilizadoras do serviço PC Medic Lease.
Actualmente, a PIE mantém a funcionar
um helpdesk para os utilizadores do Winrest, mas este serviço apenas presta assistência às sedes das grandes contas, onde
podem surgir dúvidas mais complexas e os
graus de exigência podem ser superiores.
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O serviço PC Medic Lease implica o pagamento de 15 euros por ano à Higher Functions. O serviço é, por norma, solicitado
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Portugal vai ter banco
de células estaminais

Mais de 300.000 clientes já aderiram aos serviços de apoio técnico telefónico e domiciliar
PCmedic. Criado em 2001, foi o primeiro serviço informático nacional disponível para todos,
tendo prestado milhares de domicílios em todo o país e estando disponível 24 horas por dia, 7 dias
por semana. É um serviço especialista para particulares e empresas, com preços acessíveis para
todos e uma garantia de extrema qualidade. Para DEBATE
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Igreja “não tem nada contra” uniões inter-religiosas
disse ontem que a Igreja preendeu o auditório do tou qualquer “discrimina“não tem nada contra” ca- Casino da Figueira da Foz ção ou menosprezo” pelo
Será que devia ligar o computador? Isso ajudaria?
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METRO

Profissional ou amador, estamos aqui para o ajudar.

Frase “infeliz”
À porta da Mesquita Central
de Lisboa, alguns muçulmanos consideraram ontem
“infelizes” as declarações do
cardeal patriarca. “É possível
ter uma vida feliz entre um
católico e um muçulmano”,
disse Amílcar Mahomed.
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