
 

 

 צביקה   -לפרטים ושירות 

  052-7141121  -מספר נייד 

 052-6200817  -או            

 153-526200817 -מספר פקס 

 zicomp@zicomp.co.ilבמייל : 

   www.zicomp.co.ilבאתר אינטרנט : 

 מחשבים צי

 039954607מספר עוסק 
 6הרותם 

 רכסים

 

 25/05/2015תאריך הדפסה : 

 

 

 

 לכבוד

 פלוני אלמוני

 שלום רב !

 

 

 הנדון : בדיקת אפשרות לשיתוף פעולה .

 שמי צביקה ברנשטיין ואני מנהל רשתות וטכנאי מחשבים מנוסה,

 מצורף בזה הפרופיל העסקי שלי.

נ.ב אשמח ליצור אתך קשר בימים הקרובים לבדיקת אפשרות לעבודה משותפת ולהצטרפותך 
 לקבוצת לקוחותיי המרוצים .

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב וברכה מראש

 צביקה ברנשטיין

 טכנאי מחשבים

 ומנהל רשתות מוסמך-מיקרוסופט
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 פרופיל עסקי : צביקה ברנשטיין

 

 
 שמי צביקה ובגיל צעיר מאוד התחלתי את עיסוקי בתחום המחשבים

 מאוד נמשכתי לתחום התחלתי ללמוד באופן עצמאי לגמרי על תיקון  בעיות
תוכנה וחומרה ולפטור את הבעיות הללו לחברים ולאחר נישואי החלטתי להעביר את התחביב 

הנ"ל לפסים עסקיים סיימתי בהצלחה לימודי טכנאי מחשבים ומנהל רשתות עם הסמכה של 
 מיקרוסופט ופתחתי עסק כעצמאי.

 

עבודתי הראשונה הייתה בעמותת הקו המאחד עמותה אשר עוזרת לנפגעי טרור וחולי סרטן וכל מני 
מחלות נדירות, תחזקתי להם את המחשבים של העמותה ודאגתי לעזור להם בתרומות של מחשבים 

 וקניה )ותיקון( של מחשבים ואביזריהם הנלווים.

 

וכן נתתי תמיכה טכנית והכוללת תיקונים לבית הספר בית יעקב תהילה בחיפה ומוסדות נוספים 
 )בחדרי המחשבים כולל טיפול בשרתים וברשתות המחשבים.

 

וכן אני מעניק תמיכה טכנית בכל הקשור לתחום המחשבים אצל היבואן ד"ש מחול שהוא יבואן מסין 
 וטורקיה לפלסטיקה וכלי בית

 

 וגם בין לקוחותיי המרוצים נמצא פוטו הרכס שברכסים.

 וישנם לקוחות רבים נוספים.
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 דוגמאות לשירותים שאני נותן :

 

 והסוגים כולל מחשבים ניידיםקוני מחשבים בכל התחומים ית : 
 

 פתרון בעיות חומרה. .1
 רון בעיות תוכנה.תמתן סיוע בפ .2
 ניקוי וירוסים ופרמוטי מחשבים. .3
 פתרון בעיות של דרייברים וכדו'. .4
 מכירה וקניה של מחשבים. .5

 

 :תמיכה ברשתות מחשבים 
 

 .הקמת רשתות מחשבים .1
 פתרון בעיות ברשת. .2
 אבטחה של רשתות .3
 שרתים.טיפול ותחזוקת  .4

 

 שירותים נלווים : 
 

 או בענן . מייםיגיבוי על דיסקים חיצוניים או פנ .1
 התאמה והתקנה של תוכנות  לפי צרכי הלקוח / העסק . .2
 שדרוג מחשבים אישיים נייחם וניידים . .3
 טיפול בציוד נלווה : מסכים , מדפסות, סורקים , מערכת מולטימדיה , וכדו' .4

 


