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שמירה על כמות המזומנים1
עם מימון של  ™Cisco Capital, המזומנים שלך לא משועבדים 
לעלויות ציוד. מימון משחרר מזומנים עבור השקעות אסטרטגיות 

יותר, או עבור החדשנות הנחוצה להגדלת העסק.

שמירה על אשראי2
השתמש במימון שלנו כדי שלא תנצל עד תום את קווי האשראי שלך 

וכך תישאר עם יותר מזומן עבור העסק.

פתרון מימון מלא3
עם Cisco Capital ניתן לממן עד 100 אחוז מעלויות הציוד בנוסף 

על עלויות רכות כגון תחזוקה, תוכנה ושירותים. בכפוף למספר 
מגבלות, ניתן גם לממן רכיבי ציוד משלימים שאינם של Cisco מתוך 

הפתרון הכולל שלך.

תשלומים קבועים4
תשלום חודשי או רבעוני קבוע עוזר לך לחזות את התקציב ולנהל 

אותו לטווח ארוך.

ניהול תזרים מזומנים5
שלם עבור הציוד בזמן מימוש יתרונות ההכנסה או הפרודוקטיביות 

הנובעת מהציוד ולא מראש. כך תוכל להתאים הכנסות להוצאות.

גמישות6
בנה את התשלומים כדי שיתאימו לתקציב. Cisco Capital מציעה 

מגוון מבנים מסורתיים ומותאמים אישית כדי להתאים לצרכיך.

הימנעות מהתיישנות טכנולוגית7
מימון מאפשר לך את הגמישות לשדרג לטכנולוגיה חדשה שתתאים 

לצרכים הנוכחיים והעתידיים של העסק.

מימון מחוץ למאזן8
מימון "מחוץ למאזן" עשוי לאפשר לחברה שלך:

• לציית לתנאי הבנקים וההלוואות
• להישאר בגבולות תקציב ההון

• לשפר יחסים פיננסיים מסוימים

אפשרויות רכישה וחידוש9
מימון מאפשר לך גמישות בסוף חוזה וגמישות מתמשכת לרכוש או 

לשדרג את הציוד לפי צורכי העסק.

דחיית תשלומים ויתרונות אחרים10
אפשרויות לדחיית תשלומים והצעות ותוכניות למימון נוסף זמינות על-

מנת להבטיח שרכישת הציוד הנחוץ תהיה פשוטה ככל האפשר.
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