Få et hurtigt overblik
Cisco Public

Cisco Capital-betalingsløsninger

Fleksibelt

Innovativt

Gør den digitale omstilling nemmere med
fleksible betalingsløsninger
Cisco skaber løsninger bygget på intelligente netværk, der løser kundernes
udfordringer. Cisco® Capital leverer avancerede betalingsløsninger i over
100 lande* for at støtte vores forretningspartnere.
Sammen fjerner vi kompleksiteten og opnår resultater, der får din forretning
til at skille sig ud og understøtter din succes.
Vi kan hjælpe dig med følgende:
• Optimering af forretningsresultater
• Mere nytænkning
•	
Hurtigere tilpasning til markedsdynamikken med fleksible betalingsmuligheder, der er
skræddersyet til dine specifikke forretningsbehov
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Agilt

Se betalingsmuligheder
•	
Samlet finansieringsløsning for Ciscohardware, -software og -tjenester,
herunder tjenester leveret af partnere,
samt supplerende udstyr fra tredjeparter
•	
Udvidede betalingsbetingelser,
omkostningseffektiv adgang til
driftskapital og større kreditbevillinger til
kvalificerede partnere
•	
Cisco-certificeret fabriksrenoveret
udstyr, en strategisk løftestang og en
omkostningseffektiv, miljøvenlig løsning
via Cisco Refresh

Få et hurtigt overblik
Cisco Public

Betalingsløsninger til dig

Transformationsmodeller

Traditionelle modeller

Det har aldrig været nemmere at anskaffe
teknologi. Cisco Capital®-betalingsløsninger er
udviklet til at være fleksible, innovative og agile,
så du kan fokusere på dine forretningsmål. Vi
kan hjælpe dig med at få det fulde udbytte af
Cisco-teknologien i dag, og du kan vælge en
betalingsløsning, der passer til dine behov.

• Pakkeløsninger: Få mere at vide om,
hvordan du kombinerer hardware, software,
tjenester og abonnementer fra Cisco samt
tredjepartsløsninger

• Finansiering og driftsleasing
• Finansiering af tjenester
• Teknologimigration
• 	
Tildelingsstrukturer for partnere

Kom i gang i dag
Kontakt dit lokale Cisco- eller Cisco Capital-team for at få mere at vide om tilpassede finansieringsløsninger.
Bemærk, at tilbuddene kan variere fra land til land.
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