
Minél rövidebb, annál jobb
A vezető ipari elemzők egyetértenek abban, hogy az
optimális megújulási ciklus 3 és 4,5 év közé esik — a
rövidebb információtechnológiai életciklusok és a proaktív
menedzsment jelentősen csökkenti a költségeket, és javítja 
a termelékenységet.

A rugalmasság, amire vágyott — a 
kiszámíthatósággal, amire szüksége van
A Cisco Capital™ Lifecycle Financing megoldásai biztosítják 
Önnek azt a pénzügyi rugalmasságot, amivel rendszeresen 
megújíthatja technológiai eszközeit, összhangba hozva 
azokat aktuális üzleti stratégiáival, illetve a jövőre vonatkozó 
elképzeléseivel, mindezt kiszámítható költségvetés mellett.

A technológiai befektetések összehangolása
Megfizethető és versenyképes, a teljes idő- és 
élettartamra szóló finanszírozási megoldásaink támogatást 
nyújtanak az Ön számára a következőkben:

• Szervezze át finanszírozási megoldásait könnyedén, hogy 
azok megfeleljenek fejlődő üzemeltetési kihívásainak

• Hozza ki a legtöbbet beruházásaiból, hogy 
megnövelhesse versenyelőnyét

• Hozza ki a legjobbat a Cisco® fejlesztéseiből és 
optimalizálja a technológia élettartamát

• Az operatív kiadások csökkentése és a beruházási 
költségek potenciális korlátozása

• Csökkentse a teljes költséget a rendszeres technológiai 
frissítésekkel és korszerűsítésekkel

• Védje alaptőkéjét és a cashflowt, és csökkentse a 
költségvetési nyomást

• Költségeit megfelelően eloszthatja, ha a kivitelezést, 
a szolgáltatást és a karbantartást egyetlen pénzügyi 
megoldásban kezeli.

Segítséget nyújt Önnek abban, 
hogy technológiai beruházásait 
összehangolja fejlődő szervezeti 
követelményeivel

Mennyire stratégiai az Ön finanszírozási 
megközelítése?

Egy technológia beszerzésének módja legalább olyan 
fontos, mint annak eldöntése, mit is szerezzünk be. A 
legintelligensebb beszerzési stratégiák lehetővé teszik az Ön 
számára, hogy proaktívan kezelje berendezéseinek életciklusát:

• Az IT prioritások összehangolása az üzleti 
kezdeményezésekkel

• A korlátozott költségvetés maximális kihasználása

• Az információtechnológiai projektek sikerének 
felgyorsítása

• A működési rugalmasság és technológia frissítésének 
beépítése a napi munkavégzésbe.

At-A-Glance

Lifecycle Financing - Életciklus finanszírozás
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A Lifecycle Financing megoldással a technológiai beszerzés nem költségként, hanem üzleti értéket növelő lehetőségként
értelmezhető, amellyel a vállalatok helytállhatnak a szervezetekkel szemben támasztott változó követelmények között

Bemutatkozik a Cisco Capital

A Cisco Capital egy, a Cisco Systems 
kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat, 
amely arra specializálódott, hogy a Cisco 
ügyfeleinek világszerte rugalmas és innovatív 
finanszírozási megoldásokat nyújtson. További 
részletekért keresse fel a  
ciscocapital.com/emea weboldalt, vagy 
lépjen kapcsolatba az ügyfélkezelővel, illetve 
Cisco partnerével, és megtudhatja, hogyan 
hasznosíthatja a Cisco Capital Lifecycle 
Financing megoldásait.
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Leselejtezés

A Cisco Capital gondoskodik róla, 
hogy az elavulttá váló megoldások 
környezettudatos módon 
kerüljenek átalakításra, betartva 
az ipari előírásokat, illetve saját 
környezetvédelmi irányelveinket.

Beszerzés

Először felmérjük az Ön üzleti 
és informatikai elképzeléseit 
szembeállítva azokat valós pénzügyi 
helyzetével, majd megvizsgáljuk, 
hogyan segíthetjük a rések 
áthidalásában, hogy stratégiai 
érdemeket tudjon felmutatni. 

Telepítés

A következő lépés az irányadó 
pénzügyi keret létrehozása. 
Ez egy szerződésbe foglalt 
rugalmas alapot teremt, amely 
tartalmazza a pénzügyi ütemezés 
részleteit, az eszközlistát, a 
szériaszámot és a 
fizetési feltételeket.

Karbantartás

A technológiai karbantartásra 
sokszor egyetlen átfogó 
megállapodás vonatkozik, 
amelyhez Ön szükség szerint 
bármikor hozzáadhatja a 
legfontosabb szolgáltatásokra 
vonatkozó fizetéseket.

Bővítés/Frissítés

Általában sürgős üzleti okok miatt lehet szükséges, pl. egyesítés, illetve a vállalkozás bővülése esetén. 
Átalakítjuk üzleti lehetőségeit, összehangolva azokat a változó informatikai követelményekkel, hogy az 
akvizíciós ciklust a stratégiai haladás felé tereljük, gyorsan és könnyen. Financing Business Innovation
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