
Kortere er bedre
Ledende bransjeanalytikere er enige om at den optimale
oppdateringssyklusen er på mellom 3 og 4,5 år, og at
kortere IT-livssykluser og proaktiv styring gir betraktelig
lavere kostnader og forbedret produktivitet.

Fleksibilitet sammen med forutsigbarhet er 
alt du ønsker og trenger
Med Cisco Capital™ “Lifecycle Financing” får du 
økonomisk fleksibilitet til systematisk å skifte ut teknologi 
tilpasset både den nåværende forretningsstrategi og din 
fremtidsvisjon, i tillegg til at ditt IT-budsjett 
forblir forutsigbart.

Tilpass dine teknologiinvesteringer
Våre komplette, rimelige og konkurransedyktige 
finansieringsløsninger gir deg anledning til:

• Å strukturere finansieringsavtalen slik at den enkelt kan 
imøtekomme driftsutfordringer

• Å maksimere konkurransefordelen med nytt utstyr

• Å få maksimalt ut av nyskapning fra Cisco® og 
optimalisere teknologiens livssyklus

• Å begrense dine driftskostnader og redusere dine 
investeringskostnader

• Å redusere totalkostnaden med regelmessig 
oppgradering og utskiftning av din teknologi

• Å beskytte egenkapitalen og kontantstrømmen

• Å spre totalkostnadene over tid ved å inkludere 
utgifter til implementering, service og vedlikehold i én 
finansieringsløsning

Vi hjelper deg med å tilpasse 
dine teknologiinvesteringer i 
tråd med din organisasjons 
utvikling
Hvor stategisk er ditt valg av 
finansieringskilde?
Å avgjøre hvordan du vil finansiere din teknologi, er like 
viktig som å avgjøre hva du skal anskaffe. Med en smart 
innkjøpsstrategi kan du være proaktiv og administrere din 
teknologi i henhold til utstyrets økonomiske levetid:

• Tilpass dine IT-prioriteringer til din virksomhetsstrategi

• Få maksimalt ut av begrensede budsjetter

• Sørg for at IT-prosjekter lykkes bedre og raskere

• Integrer teknologisikring i måten du jobber på og skaff  
deg fleksibilitet

At-A-Glance

"Lifecycle"– finansiering
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Å avgjøre hvordan du vil finansiere din teknologi, er like viktig 
som å avgjøre hva du skal anskaffe
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Med Lifecycle - finansiering blir ikke innkjøp av teknologi bare en kostnad, for vi gir bedriften en mulighet til å 
skape verdier og oppfylle virksomhetens IT-visjon

Presentasjon av Cisco Capital

Cisco Capital er et heleid datterselskap 
av Cisco Systems, som er spesialisert 
på levering av fleksible og nyskapende 
finansieringsløsninger for Ciscos kunder over 
hele verden. Gå til  
ciscocapital.com/emea hvis du vil lære mer, 
kontakte den kundeansvarlige, eller finne din
Cisco-partner for å se hvordan “Lifecycle” – 
finansiering fra Cisco Capital kan hjelpe deg.
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Avhende

Vi analyserer din bedrifts IT-visjon 
med de økonomiske realitetene og 
tilpasser vår finansieringsløsning, 
slik at din bedrift får optimalisert 
sin IT-anskaffelse og øker 
produktiviteten.

Anskaffe

Vi begynner med å sammenligne 
bedrifts- og IT-visjonen med de 
økonomiske realitetene og se 
hvordan vi kan bidra til å fjerne 
hindringer som ligger i veien for 
strategisk optimalisering.

Bruke

Det neste trinnet er å 
opprette en overordnet 
finansieringsavtale. Avtalen gir et 
fleksibelt kontraktgrunnlag som 
er utformet for å kunne utvikles 
over tid, og som inneholder 
detaljer om betalingsplan, 
utstyrsbeskrivelser, serienumre 
og betalingsvilkår.

Vedlikeholde

Vedlikehold av teknologi dekkes 
ofte av én altomfattende avtale, 
slik at du fleksibelt kan legge til 
betaling for tjenester etter behov.

Oppgradere/bytte ut

Oppgradering eller behov for å bytte ut IT-utstyr følges som regel av en omstrukturering 
av bedriften. Eksempler på omstrukturering kan gjerne være en fusjon eller en 
virksomhetsutvidelse. Vi strukturerer dine finansielle betingelser i henhold til de endrede 
IT-behovene, slik at de strategiske investeringene enkelt og raskt kan fortsette. Financing Business Innovation
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