
Tio bra anledningar att överväga finansiering
Finansiering ger betydande affärsfördelar för företag i alla storlekar.
Här finner du tio bra anledningar till varför du bör överväga en flexibel finansieringslösning från Cisco Capital:
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1 Behåll kontanta medel
Med finansiering från Cisco Capital™ binds dina pengar inte upp i 
utrustningskostnader. Finansieringen frigör likvida medel för flera 
strategiska investeringar eller för de innovationer som krävs för att 
din verksamhet ska växa.

2 Bevara krediten
Använd dig av vår finansiering så att du inte förbrukar krediten. 
Då kan du behålla mer pengar inom ditt företag.

3 Finansiering av hela lösningen
Med Cisco Capital kan du finansiera upp till 100 % av dina 
utrustningskostnader utöver mjuka kostnader såsom underhåll, 
programvaror och tjänster. Med förbehåll för vissa begränsningar, 
kan vi också finansiera kompletterande utrustningskomponenter 
från andra tillverkare än Cisco i din totallösning.

4 Fasta avbetalningar
Fasta månatliga eller kvartalsvisa betalningar hjälper dig att 
förutsäga och hantera budgeten på lång sikt.

5 Hantering av penningflödet
Betala för utrustningen då behållningen från intäkter eller 
produktivitet som härleds från utrustningen realiseras, inte innan. 
På så sätt kan du matcha inflöden med utflöden.

6 Flexibilitet
Strukturera betalningar utifrån din budget. Med Cisco Capital får du ett 
antal olika traditionella och anpassade strukturer så att dina behov 
kan tillgodoses.

7 Häng med i den tekniska utvecklingen
Med finansiering får du flexibiliteten att kunna uppgradera till ny teknik så 
att företagets aktuella och framtida behov uppfylls.

8 Finansiering utanför balansräkningen
Med finansiering med Off balance sheet, kan ditt företag:

• Upprätthålla kraven för bank- och låneavtal

• Hålla sig inom ramen för investeringsbudgeten

• Förbättra viktiga finansiella nyckeltal

9 Alternativ för utköp och förlängning
Med finansiering får du en flexibel lösning vid leasingperiodens slut. 
Du kan returnera, köpa eller uppgradera utrustningen enligt ditt 
företags behov.

10 Flexibla betalningsmodeller och 
andra fördelar
Flexibla betalningsalternativ och ytterligare finansieringserbjudanden är 
tillgängliga för att garantera att teknikinköpet som passar ditt företags 
behov blir så enkelt som möjligt.

Mer information om hur 
finansiering av teknologi kan 
hjälpa ditt företag hittar du på 
www.ciscocapital.com/se Du kan 
också kontakta din Cisco-partner.


