Tíz ok, amiért érdemes a finanszírozást választani
A finanszírozás bármilyen méretű vállalat számára jelentős üzleti előnyöket biztosít. Az alábbiakban tíz okot olvashat arról,
hogy miért érdemes a Cisco Capital által kínált valamely rugalmas finanszírozási megoldást választani:

1

Értékes készpénzeszközöket takaríthat meg
A Cisco Capital™ által kínált finanszírozás révén nem kell lekötnie
készpénzeszközeit a berendezések költségeire. A finanszírozás
készpénzeszközöket szabadít fel a stratégiai szempontból
fontosabb beruházásokra vagy az üzleti tevékenység
kiterjesztéséhez szükséges innovációra.

2

Megőrizheti hitelkeretét

3

Megoldások teljes körű finanszírozása

8

Mérlegen kívüli finanszírozás

Használja az általunk kínált finanszírozási megoldásokat, így nem kell
felhasználnia hitelkeretét, és több készpénz marad meg vállalkozásánál.

A Cisco Capital segítségével finanszírozható a berendezésköltségek
akár 100 százaléka, valamint az olyan kapcsolódó költségek is, mint
például a karbantartás, a szoftverek és a szolgáltatások költségei.
Bizonyos korlátozásokkal lehetőség van a teljes megoldáson
belül kiegészítő, nem a Cisco által szállított berendezéselemek
finanszírozására is.

4

Rögzített fizetés

5

Pénzáramlás kezelése

6

7

Elkerülheti a technológiai elavultságot

Ha teljes üzleti megoldást kínál, és stratégiailag jobb lépéseket tesz
ügyfelei felé, azzal olyan megbízható tanácsadóvá válhat, aki
különbözik versenytársaitól.

Akkor fizet a berendezésért, amikor az már előnyös hatással van
a jövedelemre vagy a termelékenységre, nem azt megelőzően. Ez
lehetővé teszi a beáramló és kiáramló pénzek összeegyeztetését.

Rugalmasság
A fizetések struktúrája az Önök költségvetéséhez igazítható. A Cisco
Capital számos hagyományos és testre szabott struktúrája közül
választhat, a vállalat igényeinek megfelelően.

A finanszírozás biztosítja a rugalmasságot, amely lehetővé teszi, hogy
az aktuális és jövőbeni üzleti igényeinek megfelelő új technológiára
frissítsék a rendszerüket.

A „mérlegen kívüli finanszírozás” révén vállalata képes lehet az
alábbiakra:
• továbbra is megfelelni a banki és hitelszerződések követelményeinek
• a tőkeköltségvetésre vonatkozó megszorításokon belül maradni
• javítani bizonyos pénzügyi arányszámokat

9

Vásárlási és megújítási lehetőségek

10

Halasztott fizetés és egyéb előnyök

A finanszírozási megoldás a lízingidőszak végén, valamint folyamatosan
biztosítja a lehetőséget a berendezés visszaadására, megvásárlására
vagy frissítésére, az Ön üzleti igényei szerint.

Halasztott fizetési lehetőségek és további finanszírozási ajánlatok,
illetve programok állnak rendelkezésre, biztosítva, hogy az Ön számára
szükséges technológia beszerzése a lehető legegyszerűbb legyen.

Ha további információkat kíván
megtudni arról, hogyan segítheti üzleti
tevékenységét a technológiai
finanszírozás, látogasson el a
www.ciscocapital.com/hu oldalra,
vagy forduljon Cisco partneréhez.

© 2013 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco Systems emblémája és a Cisco Systems a Cisco Systems, Inc. és/vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és egyes más országokban. A jelen
dokumentumban és a webhelyen szereplő egyéb védjegyek mindegyike tulajdonosának védjegye. A „partner” szó használata nem jelenti azt, hogy a Ciscónak bármiféle társulási szerzódése lenne más vállalatokkal. (1010R)

HU_33636_ecoutez_SJ_09/13

