Ti gode grunde til at overveje finansiering
Finansiering tilbyder betydelige forretningsfordele til virksomheder i alle størrelser.
Her er ti gode grunde til, at du bør overveje en fleksibel finansieringsløsning fra Cisco Capital:

1

Bevar kapital

2

Oprethold kredit

3

Komplet finansieringsløsning

Med finansiering fra Cisco Capital™ binder du ikke kapital i udstyr.
Finansiering frigør midler til mere strategiske investeringer eller til den
innovation, der er nødvendig, for at din virksomhed kan vokse.

Benyt dig af vores finansiering og bevar din kassekredit. Det giver
dig flere midler internt i virksomheden.

Med Cisco Capital kan du få finansieret op til 100 procent af dine
udgifter til HW, samt dine udgifter til vedligeholdelse, software og
tjenester. Med visse begrænsninger kan vi også finansiere
supplerende udstyrskomponenter i din samlede løsning, også
selvom det ikke er Cisco udstyr.

4

Faste betalinger

5

Styring af likviditet

6

Fleksibilitet

En fast månedlig eller kvartalsvis betaling hjælper dig med at
forudsige og styre budgettet på lang sigt.

7

Undgå forældet teknologi

8

”Off-balance”-finansiering

Finansiering giver dig fleksibiliteten til at opgradere til ny teknologi,
der passer til din virksomheds nuværende og fremtidige behov.

”Off-balance”-finansiering “Off-balance”-finansiering kan give din
virksomhed mulighed for at:
• overholde bank- og låneaftaler
• overholde budgettet
• forbedre de økonomiske nøgletal

9

Muligheder for køb og fornyelse

10

Udskudt betaling og andre fordele

Finansiering giver dig fleksibiliteten til at returnere, købe eller opgradere
udstyret, alt efter hvad din virksomhed har behov for. Det gælder såvel i
aftaleperioden som ved aftalens ophør.

Betalingsudsættelse og andre finansieringsmuligheder samt programmer
er tilgængelige for at sikre, at det er så nemt som muligt for dig at få den
teknologi, du har brug for.

Betal for udstyret, når indtægter eller produktivitetsfordele ved
udstyret realiseres, og ikke før. Dette giver dig mulighed for at
afstemme udgifter med indtægter.

Strukturer betalingerne, så de passer til dit budget. Cisco Capital
tilbyder et udvalg af traditionelle og tilpassede strukturer for at
imødekomme dit behov.

Hvis du vil vide mere om, hvordan
finansiering af teknologi kan
hjælpe din virksomhed, så besøg
www.ciscocapital.com/dk eller
kontakt din Cisco Partner.
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