Dez Boas Razões para Considerar o Financiamento
O financiamento proporciona vantagens comerciais significativas a empresas de qualquer dimensão.
Aqui tem dez boas razões pelas quais deve considerar uma solução financeira flexível da Cisco Capital

1

Manter a Imprescindível Liquidez

2

Preservar o Crédito

3

Financiamento de Solução Completa

Com o financiamento da Cisco Capital™, a sua tesouraria não é
afectada com custos de equipamento. O financiamento liberta a
liquidez para investimentos mais estratégicos ou para a inovação
necessária para desenvolver o seu negócio.

Utilize o nosso financiamento para não ter de esgotar as suas
linhas de crédito, mantendo o capital dentro da sua empresa.

Com a Cisco Capital, pode financiar até 100 por cento dos seus
custos com equipamento, além dos custos invisíveis, como
manutenção, software e serviços. Mediante certas limitações,
também é possível financiar componentes de equipamento
complementares da sua solução completa, mesmo que não
sejam da Cisco.

4

Pagamentos Fixos

5

Gestão do Cash Flow

A Através de um pagamento mensal ou trimestral fixo, é mais fácil
prever e gerir o seu orçamento a longo prazo.

Pague pelo equipamento à medida que as receitas ou os benefícios
de produtividade do equipamento se concretizarem e não antes. Isto
permite-lhe combinar fluxos de entrada com fluxos de saída.

6

Flexibilidade

7

Evitar a Obsolescência da Tecnologia

8

Financiamento “Fora do Balanço”

Estruture os pagamentos para se ajustarem ao, seu orçamento. A
Cisco Capital disponibiliza uma variedade de estruturas tradicionais e
personalizadas para corresponder às suas necessidades.

O financiamento oferece-lhe a flexibilidade de actualização para a
tecnologia mais recente, de modo a satisfazer as necessidades actuais
e futuras do seu negócio.

O financiamento “Fora do Balanço” pode permitir à sua empresa:
• Cumprir com os acordos bancários e de crédito
• Cumprir com as obrigações do orçamento de capital
• Melhorar determinados rácios financeiros

9

Aquisição e Opções de Renovação

10

Pagamentos Diferidos e Outras Vantagens

O financiamento oferece-lhe flexibilidade contínua e de fim de contrato
para devolver, adquirir ou actualizar o equipamento consoante as
necessidades do seu negócio.

Estão disponíveis opções de diferimento de pagamentos e outras formas
e programas de financiamento, de modo a garantir que a aquisição da
tecnologia de que necessita é tão simples quanto possível.

Para saber mais sobre a forma como o financiamento de tecnologia pode apoiar o seu negócio, visite
www.ciscocapital.com/pt ou contacte o seu Parceiro Cisco.
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