Ti gode grunner til å vurdere finansiering
Finansiering gir betydelige forretningsfordeler til selskaper av alle størrelser.
Dette er ti gode grunner til at du bør vurdere en fleksibel finansieringsløsning fra Cisco Capital:

1

Bevare selskapets likviditet
Med finansiering fra Cisco Capital™ vil ikke egenkapital bli brukt på
utstyrskostnader. Finansiering frigjør kapital som kan benyttes til
strategiske investeringer eller til innovasjon som vil gi selskapet
anledning til å vokse.

2

Belaster ikke eksisterende kredittlinjer

3

Finansiering av totalløsning

Ved å benytte vår finansiering belaster du ikke eksisterende
kredittlinjer, noe som gjør at du opprettholder din egenkapital.

7

Unngå teknologiforelding

8

”Off balance”-finansiering

Finansiering gir deg fleksibilitet til å oppgradere eller bytte ut utstyr når ny
teknologi er tilgjengelig og ditt behov er endret. Vi gir deg fleksibilitet til å
endre din finansieringsavtale når du trenger det!

Med en “Off balance”-finansieringsløsning trenger du ikke å aktivere
utstyret i din balanse og får følgende fordeler:
• * utgiftsføring av din månedlige/kvartalsvise betaling i driftsregnskapet
• * bevaring av dine nøkkeltall og oppfyllelse av eventuelle “covenance”-

Med Cisco Capital kan du finansiere 100 % av utstyrskostnadene i
tillegg til indirekte kostnader som vedlikehold, programvare og
tjenester. Vi kan også finansiere kompletterende utstyrskomponenter
fra andre enn Cisco i din totalløsning med noen begresninger.

4

Faste betalinger

5

Likviditetskontroll

6

Budsjettkontroll

En fast månedlig eller kvartalsvis betaling gir forutsigbarhet,
kostnadskontroll og gjør det enkelt å budsjettere.

Betal for utstyret når inntekt eller produktivitetsfordeler realiseres. Du
utgiftsfører din finansieringskostnad når kostnadsbesparelser oppnås.
Dette gir deg god likviditetskontroll.

Strukturer betalingene slik at de passer inn i budsjettet. Cisco Capital
tilbyr en rekke fleksible finansieringssløsninger og skreddersyr en
finansieringsløsning tilpasset ditt budsjett – unngå budsjettoverskridelser
med Cisco Capital!

forpliktelser overfor din bankforbindelse
• * avskrivning, i både skatt og resultatregnskapet, i takt med
finansieringsavtalen

9

Fleksible alternativer ved avtaleslutt

10

Betalingsutsettelse og andre fordeler

Finansiering gir deg fleksibilitet til å returnere, kjøpe ut, videreleie eller
oppgradere utstyret ved avtalens slutt. Du bestemmer hvilken løsning
som passer ditt selskap når du vet hvilken teknologiløsning du trenger!

Trenger ditt prosjekt tid før kostnadsbesparelser blir synlige, så har vi
løsninger som kan gi deg betalingsutsettelser slik at dine kostnader og
inntekter kan “matches”. Vi tilpasser oss ditt behov og budsjett, slik at
du nå kan få tilgang på den rette teknologi løsningen du trenger i dag og
i fremtiden!

Hvis du vil vite mer om hvordan
finansiering kan hjelpe ditt selskap
ta kontakt med Cisco Capital
enten via vår hjemmeside
www.ciscocapital.com/no eller
kontakt din lokale Cisco partner.
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