
Korter is beter
Toonaangevende brancheanalisten zijn het erover eens dat 
de optimale cyclus voor de vernieuwing van technologie 
3 tot 4,5 jaar is, waarbij kortere IT-levenscycli en proactief 
beheer voor een aanzienlijke verlaging van de kosten en 
een verbetering van de productiviteit zorgen.

Alle flexibiliteit die u wenst, en de 
voorspelbaarheid die u nodig hebt
Lifecycle-financiering van Cisco CapitalTM geeft u de 
financiële flexibiliteit om uw technologie systematisch 
te vernieuwen, afgestemd op zowel uw huidige 
bedrijfsstrategie als uw toekomstige visie, en houdt 
tegelijkertijd de budgetten voorspelbaar.

Uw technologie-investeringen op elkaar 
afstemmen
Onze betaalbare, concurrerende end-to-end 
financieringsoplossingen bieden ondersteuning bij:
•    Eenvoudige herstructurering van financiering voor 

optimale afstemming op veranderende operationele 
uitdagingen

•    Het naar voren halen van investeringen om een 
voorsprong op de concurrent te krijgen

•   Een optimaal gebruik van Cisco®-innovaties en 
optimalisering van de technologie-lifecycle

•    Een verlaging van de OpEx (Operating Expenditures) en 
mogelijk een beperking van de CapEx (Capital Expenditures)

•    Het verlagen van de totale kosten middels regelmatige 
refresh en upgrades van technologieën

•    De bescherming van kapitaal en cashflows, en het 
verminderen van de druk op budgetten

•    Het spreiden van de totale kosten over een langere 
periode door implementatie, service en onderhoud in één 
financieringsoplossing op te nemenin.

Hulp bij het koppelen 
van uw technologie-
investeringen aan 
veranderende 
bedrijfsbehoeften
Hoe strategisch is uw financieringsaanpak?
Bepalen hoe u technologie aanschaft is net zo belangrijk 
als vaststellen welke technologie u nodig hebt. Een slimme 
aankoopstrategie stelt u in staat de lifecycle van apparatuur 
proactief te beheren:
•  IT-prioriteiten en bedrijfsinitiatieven op elkaar afstemmen
•  Het maximale halen uit beperkte budgetten
•   Het versnellen van succesvolle afrondingen van IT-projecten
•    Het inbouwen van operationele flexibiliteit en technology 

refresh in uw huidige manier van werken

At-A-Glance

Lifecycle-financiering
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Bepalen hoe u technologie in huis haalt is net zo 
belangrijk als vaststellen welke technologie u nodig hebt
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Met lifecycle-financiering verandert de aanschaf van technologie van een kostenpost in een mogelijkheid om meerwaarde aan 
uw bedrijf te geven en aansluiting te vinden op veranderende bedrijfsbehoeften.

Maak kennis met Cisco Capital

Cisco Capital, een volledige dochteronderneming 
van Cisco Systems, is gespecialiseerd in 
flexibele en innovatieve financieringsoplossingen 
voor Cisco-klanten over de hele wereld. Ga naar 
ciscocapital.com/emea voor meer informatie  
of neem contact op met uw accountmanager  
of Cisco-partner om te zien hoe lifecycle-
financiering van Cisco Capital ook u kan helpen.

       

 

 
 

 
   

 
 

 
  

Hulp bij het
proactieve beheer van
technologie-lifecycles
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Verwijdering

Cisco Capital zorgt ervoor 
dat oplossingen die geen 
toegevoegde waarde meer 
bieden op milieubewuste wijze 
worden vernieuwd volgens de 
industrierichtlijnen en ons eigen 
uitvoerige milieubeleid.

Aanschaf

We beginnen met het in kaart 
brengen van uw IT- en bedrijfsvisie 
om deze vervolgens af te wegen 
tegen de financiële mogelijkheden. 
Vervolgens kunnen wij bepalen 
hoe we u kunnen helpen eventuele 
kloven te overbruggen en uw 
strategie te optimaliseren.

Implementatie

Het opstellen van een financiële 
mantelovereenkomst vormt 
de volgende stap. Zodoende 
wordt een flexibele contractuele 
basis gecreëerd die met u mee 
groeit en informatie biedt over 
bijvoorbeeld financiële schema’s, 
de materiaallijst, serienummers 
en betalingstermijnen.

Onderhoud

Het onderhoud van 
technologieën is doorgaans 
opgenomen in één, 
allesomvattende overeenkomst, 
zodat u de financiering van 
benodigde diensten op flexibele 
wijze kunt toevoegen.

Upgrades/refresh

Dit wordt meestal voorafgegaan door een dringende 
noodzaak, zoals een bedrijfsuitbreiding of fusie. Wij zullen 
uw financiële middelen herstructureren, zodat u snel en 
eenvoudig aan veranderende IT-vereisten kunt voldoen 
zonder de aankoopcyclus te doorbreken.

Financing Business Innovation
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