
األقصر هو األفضل
يوافق المحّللون الرياديون في مجال الصناعة على أّن دورة التحديث األمثل 

تتراوح بين 3 سنوات و4 سنوات ونصف السنة − مع إدارة دورات حياة 
معدات أقصر في تقنية المعلومات وإدارة مسبقة تؤدي إلى تكاليف منخفضة 

بشكل ملحوظ باإلضافة إلى إنتاجية محّسنة.

 كل المرونة التي تريدها − باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ
التي تحتاجها

تمنحك دورة تمويل Cisco CapitalTM Lifecycle Financing المرونة 
المالية لتجديد أصولك التقنية نظامًيا بالتوافق مع استراتيجية العمل التي تتبعها 

حالًيا ورؤيتك المستقبلية على حد سواء مع المحافظة على ميزانيات متوّقعة.

التوفيق بين استثماراتك التقنية
إّن حلولنا التمويلية المتطّورة والمعقولة الكلفة والتنافسية تدعمك لـ:

إعادة هيكلة التمويل بسهولة لمواجهة تحدياتك التشغيلية المتطورة ▪
التّقدم في االستثمارات لتسريع الميزة التنافسية ▪
الحصول على األفضل من ابتكار  ®Cisco وتحسين إدارة دورة حياة  ▪

المعدات التقنية
▪ CapEx وإمكانية الحد من OpEx تقليل
خفض الكلفة اإلجمالية للحلول مع تحديث منتظم للتقنية والترقيات ▪
حماية رأس المال والتدفق النقدي والتخفيف من ضغط الميزانية ▪
نشر تكاليفك اإلجمالية مع مرور الوقت من خالل تضمين المصاريف  ▪

العامة المتعّلقة بالتنفيذ والخدمة والصيانة في حل تمويلي واحد.

مساعدتك على التنسيق بين استثماراتك 
التقنية وإحتياجاتك التنظيميه الُملّحه 

والمتطّورة
كيف تلعب األستراتيجيه دورًا في طريقك التمويلي؟

إن اتخاذ قرار بشأن كيفية االستحواذ على التقنية أمر مهم بدرجة أهمية اتخاذ 
قرار حول الشيء المراد استحواذه. تتيح لك أذكى استراتيجيات االكتساب 

بإدارة دورات حياة المعدات بشكٍل مستبق:

تنسيق أولويات تقنية المعلومات مع مبادرات األعمال ▪
زيادة الميزانيات المقيدة إلى أقصى حد ▪
تسريع عملية نجاح مشاريع تقنية المعلومات ▪
إنشاء مرونة في التشغيل وتحديًثا تكنولوجًيا في طريقة عملك ▪

في لمحة بسيطة

Lifecycle Financing التمويل في إدارة دورة حياة المعدات
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 مع التمويل لدورة حياة المعدات Lifecycle Financing ال يمكن اعتبار إستحواذ التقنيه كلفًة بل فرصًة إلضافة القيمة التجارية وتلبية التزاماتك
التنظيمية المتغيرة 

Cisco Capital تقديم

تشّكل Cisco Capital شركة تابعة مملوكة بالكامل من 
قبل Cisco Systems المتخّصصة بتوفير حلول تمويلية 

مرنة ومبتكرة لعمالء Cisco حول العالم.  تفضل بزيارة 
الموقع الوارد أدناه، الكتشاف المزيد أو لالتصال بمدير الحساب 

الخاص بك أو للعثور على شريكك في Cisco لمعرفة كيف يمكن 
لنظام Cisco Capital Lifecycle Financing مساعدتك. 
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التقنّية بشكل مسبق

الترقية/التحديث

التخلص
ستعمل Cisco Capital على التأكد من 

تحديث أي حلول تعيق تقديم القّيم بطريقة بيئية 
واعية تتوافق مع توجيهات الصناعة وسياستنا 

البيئية الخاصة.

االستحواذ
نبدأ بتخطيط عملك ورؤيتك لتقنية المعلومات 

مقابل واقعك المالي ثم نرى كيف يسعنا 
مساعدتك على سد أي فراغات لتقديم امتياز 

استراتيجي.

النشر
تتمّثل الخطوة التالية بعقد اتفاقية مالية 
أساسية. يوّفر ذلك أساًسا تعاقدًيا مرًنا 

مصّمما للتطّور عبر الزمن ويحتوي على 
تفاصيل الجداول المالية وقائمة المواد 

واألرقام التسلسلية وشروط الدفع.

الصيانة
غالًبا ما ستتم تغطية صيانة التقنية في 

اتفاقية واحدة وشاملة، فتتمّكن بالتالي من 
إضافة الدفعة بشكل مرن لخدمات أساسية 

تحتاجها.

الترقية/التحديث
تتم المطالبة بذلك عادًة حين وجود سبب أعمال ملح مثل الدمج أو توسيع األعمال. سنقوم 

بإعادة هيكلة إمكانياتك المالية لتلبية متطلباتك المتغيرة في مجال تقنية المعلومات حتى تتمّكن 
االبتكار في تمويل األعمال التجاريةمن الحفاظ على تقّدم دورة االستحواذ بشكل استراتيجي بسرعة وسهولة.
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