Qui som,
som, què
què fem?
fem?
Qui

la nostra filosofia
MDVNET va començar a
funcionar al 1997, encara
que alguns dels seus
fundadors ja treballàvem
en informàtica des de
1992. Ara amb 20 anys
d’existència som una de
les empreses d’informàtica amb més experiència al mercat
de Mollet i els seus voltants.
Des d’un principi l’objectiu de l’empresa ha estat donar un
servei complet i global al món de la informàtica.
Combinant l’assistència al públic en general mitjançant la
experiència amb una botiga (ordinadors, components,
consumibles,...) al centre de Mollet amb el servei orientat
a empreses i les seves necessitats específiques
(projectes, programació a mida, assistència tècnica,
xarxes, internet, hardware,...).
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On sóm?

Aquesta diversitat ens permet oferir una millor atenció, un
millor preu i una millor adequació a cada necessitat.
Aprenem constantment per millorar constantment, amb
cadascú dels nostres clients, els grans i els petits. Creiem
que la informàtica, les noves tecnològies, són eines que
ens han de fer la vida més fàcil, més rica.
Ens agrada ser flexibles, accesibles i professionals.
Aquesta és la nostra filosofia, i t’ho voldriem demostrar.
Si tens qualsevol necesitat informàtica trucan’s al
935792122 i segur que podrem ajudar-te.

mdvnet
INFORMÀTICA

C/ Palaudàries 5
Tel 935792122
online@mdvnet.com

C/ Palaudàries 5
Tel 935792122
online@mdvnet.com
GUIA DE SERVEIS INFORMÀTICS

Un departament d’Informàtica
a la mida de la seva empresa
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Flexibles: A MDVNET ens

adaptem als nostres clients, a la
seva mida i als seus interessos. Ens
posem al seu costat per a que la
seva informàtica sigui una font
de solucions i no de problemes.

Accessibles: A MDVNET no ens

agraden les instal.lacions
complexes i desproporcionades.
La informàtica ha d’estar al servei
de les persones i del seu negoci
no a l’inrevés.

agrada fer les coses bé. Sabem
que la qualitat i fiabilitat del
nostre servei i la satisfacció dels
nostres clients és la millor
inversió pel nostre futur.

Una bona gestió de la informació marca
la diferència de la seva competitivitat
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EL MÉS IMPORTANT:
ELS NOSTRES CLIENTS

Professionals: A MDVNET ens

una botiga d’informàtica a la seva mida

manteniment informàtic per la seva empresa

A Palaudàries, 5, al centre de Mollet, una botiga on podrà
obtenir tot el material informàtic i la informació que necessiti
amb uns preus competitius i un excel.lent servei.

Tingui un complert departament d’Informàtica al servei de la seva empresa.
Assesoria, prevenció, atenció immediata i prioritària.Tot a un cost
mensual fix i ajustat al seu pressupost.

un taller informàtic al seu servei

programes a mida per la seva gestió

Reparem els seus equipaments informàtics en el menor
temps possible. Solucionem tots els seus problemes de
software: virus, trojans, neteja, reinstal.lacions, backups, etc

Desenvolupem programes fets a mida per les seves necesitats de
gestió (facturació, albarans, stock, control de qualitat, producció, gestió
comercial). Tot fet amb standards i amb ple accés a les dades i al codi font.

assistència a domicili immediata

Internet a les seves mans

Ens desplacem al seu domicili o empresa i solucionem
qualsevol problema informàtic en un temps rècord. Posin’s
a prova, truqui’ns al 935792122 i trobi la solució.

Oferim completes solucions de presència web. Disseny, allotjament i, si
cal, oferim integració interactiva de la seva web amb els seus processos de
gestió (venda on-line, atenció a clients, operativa interna,..)

FERRETERIES COLELL
HOSTEL center rambles
TRANSPORTS TBF
jifi cosmetics
advocats condal
CONTRAPUNT DIARI DE MOLLET
CDIAP GRANOLLERS
LLONCH-CLIMA
ABILITEC DEMOLICIONS
EUROMEDICE EDICIONS MÈDIQUES
MULTIGESTION DEL VALLÈS
BONET & GRAU
SERVEIS ODONTOLOGICS MOLLET
CATALANA DE FRASCOS
...i MOLTS més
GRANS I PETITS, DE TOTS ELS
SECTORS... TOTS ELLS, PER
NOSALTRES, EL MÉS IMPORTANT
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ens apassiona la

informàtica
al teu abast

Tot el que busques,
teu abas
Tot
Tot busquesal teualabast

BB Ordinadors
omponents
tècnic
BB CServei
Serveis internet
B Disseny web
www.mdvnet.com/mdvnet
Palaudàries, 5 - Mollet
93 579 21 22

mdvnet

.com
www.
La comunicació al servei dels molletans

UNA SOLUCIÓ GLOBAL I COMPLETA PERQUÈ LA SEVA INFORMÀTICA

FUNCIONI !!

