
Kort levetid er bedre
Førende analytikere i branchen er enige om, at den
optimale opdateringscyklus ligger mellem 3 og 4,5 år - med 
kortere it-livscyklusser og proaktiv håndtering, som giver 
væsentlig lavere omkostninger samt øget produktivitet.

Al den fleksibilitet, du kan ønske dig - plus 
den forudsigelighed, du har brug for
Lifecycle-finansiering fra Cisco Capital™ giver dig en 
finansiel fleksibilitet, så du systematisk kan forny din 
teknologi i takt med din aktuelle forretningsstrategi såvel 
som din fremtidige vision, uden at dit budget løber løbsk.

Tilpasning af dine investeringer i teknologi
Vores end-to-end, prisbillige og konkurrencedygtige 
finansieringsløsninger hjælper dig med at:

• Omstrukturere finansieringen uden problemer, så du kan 
imødekomme dine udfordringer i driften

• Fremskynde investeringer for at accelerere dine 
konkurrencedygtige fordele

• Få det bedste ud af Ciscos® innovation og optimere 
teknologiens livscyklus

• Reducere OpEx og muligvis begrænse CapEx

• Sænke de samlede omkostninger til løsninger med 
regelmæssige teknologiopdateringer og -opgraderinger

• Beskytte kapital og pengestrømmen og mindske presset 
på budgettet

• Fordele dine samlede omkostninger over tid ved 
at inkorporere de generelle omkostninger ved 
implementering, service og vedligeholdelse i 
én finansieringsløsningn.

Hjælper dig med at tilpasse 
dine it-investeringer til 
de stigende krav i din 
organisation
Hvor strategisk er din finansieringsmetode?
Det er mindst lige så vigtigt at beslutte, hvordan du køber 
din teknologi, som det er at beslutte, hvilken teknologi du 
skal købe. Den rette indkøbsstrategi giver dig mulighed for 
proaktivt at administrere udstyrets livscyklus:

• Tilpasse dine it-prioriteter med forretningsstrategien

• Maksimere stramme budgetter

• Få hurtigere succes med it-projekterne

• Bygge driftsfleksibilitet og teknologiopdateringen ind i den 
måde, du arbejder på.

At-A-Glance

Lifecycle-finansiering



© 2012, Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Cisco, Cisco-logoet og Cisco Systems er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller associerede selskaber i USA og visse andre lande. Alle andre varemærker, der
er nævnt i dette dokument eller på dette website, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskabsforhold mellem Cisco og nogen anden virksomhed. (1005R)

Det er mindst lige så vigtigt at beslutte, hvordan du køber din 
teknologi, som det er at beslutte, hvilken teknologi du skal købe
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Med Lifecycle-finansiering betragtes indkøb af teknologi ikke som en omkostning, men mere som en mulighed for at tilføje for-
retningsværdi og leve op til ændringerne i kravene til din virksomhed

Introduktion til Cisco Capital

Cisco Capital er et fuldt ejet datterselskab 
af Cisco Systems, som specialiserer 
sig i at levere fleksible og innovative 
finansieringsløsninger til Ciscos kunder verden 
over. Besøg ciscocapital.com/emea for at 
få mere information, kontakt din Account 
Manager, eller kontakt din Cisco Partner for 
at få vist, hvordan Lifecycle-finansiering fra 
Cisco Capital kan hjælpe dig.

       

 

 
 

 
   

 
 

 
  

Hjælper dig med
proaktivt at administrere
teknologiens livscyklus
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Implementering

Bortskaffelse

Cisco Capital sikrer, at alle 
løsninger, som ikke længere 
tilfører værdi, opdateres på en 
miljøvenlig måde, der overholder 
branchens direktiver og vores egen 
omfattende økopolitik.

Køb

Vi starter med at holde din 
virksomheds- og it-vision op mod 
de finansielle realiteter for at se, 
hvordan vi kan hjælpe dig med at 
lukke alle huller, så du kan levere 
den bedste strategi.

Implementering

Derefter oprettes der en 
hovedfinansieringsaftale. 
Det giver et fleksibelt 
kontraktmæssigt grundlag, der 
er designet til at udvikle sig 
med tiden, og som indeholder 
detaljerede oplysninger om 
tilbagebetalingsordninger, 
styklister, serienumre  
og betalingsvilkår.

Vedligeholdelse

Den teknologiske vedligeholdelse 
dækkes ofte af én, generel 
aftale, så du fleksibelt kan tilføje 
betaling for vigtige ydelser, når 
du har brug for dem.

Opgradere/udskifte

Det igangsættes ofte af en vigtig virksomhedsbeslutning, 
f.eks. en fusion eller en udvidelse af virksomheden. 
Vi omstrukturerer dine finansielle muligheder, så de 
imødekommer ændringerne i dine it-krav, så du kan holde 
indkøbscyklussen strategisk kørende, hurtigt og nemt.

Finansiering Business Innovation
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