
Finansmanı tercih etmeniz için on geçerli neden
Finansman her boyuttan şirkete önemli kurumsal faydalar sağlar.
Cisco Capital’den bir esnek finansman çözümü tercih etmeniz için on geçerli neden:
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1 Nakit Paranız Sizde Kalsın
Cisco Capital™ finansman sayesinde nakit varlığınız ekipman 
harcamalarına bağlanmaz. Finansman sayesinde nakit varlığınız 
daha stratejik yatırımlara veya işinizi büyütmek için gereken 
yeniliklere harcanabilir.

2 Kredi Kullanmak Zorunda Kalmayın
Kredi kullanmak yerine finansman olanağımızı kullanarak 
işletmenizde daha fazla nakit bulundurabilirsiniz.

3 Toplam Çözüm Finansmanı
Cisco Capital ile ekipman giderlerinizin yanı sıra bakım, yazılım 
ve hizmet gibi yan giderleriniz için de yüzde 100’e varan oranda 
finansman sağlayabilirsiniz. Bazı sınırlamalara tabi olmak üzere, toplam 
çözümünüzün Cisco’ya ait olmayan bileşenleri için de finansman 
sağlayabilmekteyiz.

4 Sabit Ödemeler
Aylık veya üç aylık sabit ödeme, uzun vadede bütçenizi öngörebilme 
ve yönetebilme olanağı sağlar.

5 Nakit Akışı Yönetimi
Ekipmanların ödemesini ekipmanlardan gelir veya verimlilik faydası 
sağladıktan sonra yapmaya başlayın, önce değil. Bu sayede nakit girişi 
ve çıkışı arasında dengeyi sağlayabilirsiniz.

6 Esneklik
Ödemeleri bütçenize uygun olarak yapılandırın. Cisco Capital, ihtiyaçlarınızı 
karşılamak için çeşitli geleneksel ve kişiye özel yapılar sunmaktadır.

7 Teknolojinin Eskimesinden Kaçının
Finansman size mevcut ve gelecekteki kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılamak 
üzere yeni teknolojilere geçiş yapma esnekliği sağlar.

8 Bilanço Dışı Finansman
“Bilanço Dışı” finansman, şirketinize aşağıdaki olanakları sağlayabilir:

• Banka ve kredi anlaşmalarına uyumu korumak

• Sermaye bütçesi sınırlarını aşmamak

• Belirli finansal oranlarda iyileştirme sağlamak

9 Satın Alma ve Yenileme Seçenekleri
Finansman size işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda kiralama dönemi 
sonunda ve sürekli olarak ekipmanları iade etme, satın alma veya 
yükseltme esnekliği sunar.

10 Ödeme Ertelemesi ve Diğer Faydalar
İhtiyacınız olan teknolojiyi mümkün olduğunca zahmetsiz bir şekilde 
edinebilmeniz için size ödeme erteleme seçenekleri ve başka finansman 
teklifleri ve programları sunulmaktadır.

Teknoloji finansmanının işletmenize 
nasıl yardımcı olabileceği hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için 
www.ciscocapital.com/tr 
adresini ziyaret edin ya da 
Cisco İş Ortağınıza danışın.


