Microsoft Fix It Center
"Identifique e corrija centenas de problemas em seu computador com um só clique"
A Microsoft acabou de lançar um programa que deve agradar muita gente: que tal
resolver os problemas do seu computador automaticamente, sem precisar ficar lendo
manuais ou mesmo entender a origem do problema? Basta dar uns cliques e tudo se
resolve.

O Microsoft Fix It Center localiza e corrige mais de 300 problemas comuns do seu
computador e dispositivos automaticamente, como problemas referentes ao Windows,
Internet Explorer, Office, programas de email, Media Player, Zune, Xbox, jogos e até
mesmo seu hardware.
Ele também ajuda a prevenir novos problemas de acontecerem ao fazer uma
verificação ativa por falhas e instalação de atualizações. O Fix It Center ajuda a
consolidar vários passos para o diagnóstico e reparação de um problema em uma
ferramenta automatizada que faz isso tudo para você com simplicidade.

Fácil de instalar e executar
Assistentes fáceis de usar lhe guiarão através do processo de instalação e varredura
de problemas.
Automatizado
Com solucionadores de problemas, o Fix It Center lhe ajuda a resolver problemas com
seu PC, mesmo se você não tem certeza do que o problema seja. O programa verifica
seu dispositivo para diagnosticar e resolver problemas e lhe oferece uma opção de
"localizar e corrigir" ou "localizar e reportar".
Cuidado preventivo
Ao ajudá-lo a localizar e corrigir esses problemas antes que eles ocorram, o Fix It
Center ajuda a manter o seu computador a funcionar bem e a baixar automaticamente
as últimas atualizações.
Soluções relevantes
O Microsoft Fix It Center personaliza as soluções para o seu dispositivo, exibindo
apenas o que é pertinente ao seu hardware e software. Você pode obter uma solução
específica relacionada ao seu dispositivo, além de ter acesso a um banco de dados de
soluções e artigos para ajudá-lo a resolver qualquer tipo de problema.
Mantendo você no controle
Usar o Microsoft Fix It Center é uma boa maneira de ficar no comando de sua máquina.
Com ele, você pode personalizar as configurações e nível de automação e gerenciar
vários dispositivos de uma vez. Além disso, o programa mantém um registro de todas
as atualizações e reparos feitas em cada dispositivo, para você consultar no futuro.
Compatibilidade
Windows XP, Vista e 7 - 32 bits
Fonte: http://ultradownloads.com.br/download/Microsoft-Fix-It-Center/#ixzz3emQV6MSS

