במבט חטוף

מימון מחזור-חיים
מסייעים לך להתאים את
ההשקעות בטכנולוגיה לדרישות
הארגוניות המתפתחות
מהי מידת האסטרטגיוּת של גישת המימון שלך?
בחירת אופן הרכישה של טכנולוגיה חשובה לא פחות מבחירת
הטכנולוגיה עצמה .אסטרטגיות הרכישה הנבונות ביותר מאפשרות לך
לנהל את מחזורי החיים של ציוד בניהול-מנע:
• התאמה של קדימויות ה IT-ליוזמות עסקיות

מה שיותר קצר יותר טוב

התאמת ההשקעות בטכנולוגיה

אנליסיטים מובילים בתעשייה מסכימים שמחזור הרענון המיטבי הוא 3
עד  4.5שנים ,כאשר ניהול-מנע ומחזורי-חיים מקוצרים של  ITמקנים
עלות נמוכה במידה ניכרת ,וכן פרודוקטיביות משופרת.

פתרונות המימון המקיפים ,המשתלמים והתחרותיים שלנו עוזרים לך:

כל הגמישות שתרצה – ובנוסף גם יכולת החיזוי
שנחוצה לך.
מימון מחזור-חיים של  Cisco Capitalמעניק לך את הגמישות
הכספית לחדש בשיטתיות את הנכסים הטכנולוגיים באופן התואם הן
את האסטרטגיה העסקית הנוכחית והן את החזון לעתיד שלך ,ובעת
ובעונה אחת לשמור על תקציבים הניתנים לחיזוי.
TM

• להבנות מחדש את המימון בצורה נוחה ,במטרה לענות על האתגרים
התפעוליים המתפתחים
• להעביר את ההשקעות לחזית כדי לקדם את היתרון התחרותי
• להפיק את המרב מחידושי ® Ciscoולמטב את מחזור החיים של
הטכנולוגיה
• לצמצם את ה) OpEx-הוצאות תפעול( ובאופן פוטנציאלי להגביל את
ה) CapEx-הוצאות הוניות(
• להקטין את עלות הפתרון הכוללת באמצעות רענונים ושדרוגים
שוטפים של הטכנולוגיה

• מיקסום של תקציבים בכפוף לאילוצים

• להגן על ההון ותזרים המזומנים ולהפחית את הלחץ על התקציב

• האצת ההצלחה של פרויקטי IT

• לפרוס את העלויות הכוללות לאורך זמן ,על-ידי שילובן של תקורות
הטמעה ,שירות ותחזוקה בפתרון מימון יחיד.

• שילוב של גמישות תפעולית ורענון טכנולוגיות באופן העבודה שלך.

מימון מחזור-חיים מאפשר להתייחס לרכישות טכנולוגיה לא כאל עלות אלא כאל הזדמנות להוסיף ערך ותפוקה עסקיים לאור הדרישות הארגוניות
המשתנות

בחירת אופן הרכישה של טכנולוגיה חשובה לא פחות מבחירת
הטכנולוגיה עצמה
פריסה

רכישה
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 Cisco Capitalתוודא שהפתרונות
המפסיקים להניב ערך ירועננו תוך מודעות
סביבתית ,ובהתאם להנחיות התעשייה
ולמדיניות האקולוגית המפורטת שלנו.
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אנו מתחילים על-ידי מיפוי החזון העסקי
וחזון ה IT-מול הנתונים הכספיים שלך,
ובוחנים כיצד נוכל לעזור בגישור על פערים
כלשהם כדי לספק מצוינות אסטרטגית.
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לאחר מכן מנוסח הסכם מימון ראשי.
ההסכם יוצר תשתית חוזית גמישה,
המתוכננת להתפתח לאורך זמן
וכוללת את פרטי לוחות הזמנים
הכספיים ,רשימת החומרים,
המספרים הסידוריים ותנאי התשלום.
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תחזוקה
לעתים קרובות תחזוקת הטכנולוגיה
מכוסה בהסכם מקיף אחד ,כדי שתוכל
להוסיף בגמישות תשלום עבור שירותי
מפתח ,כשתזדקק להם.

היכרות עם Cisco Capital
 Cisco Capitalהיא חברה-בת בבעלות מלאה של Cisco
 ,Systemsהמתמחה במתן פתרונות מימון חדשניים
וגמישים ללקוחות  Ciscoברחבי העולם .לקבלת מידע
נוסף בקר באתר למטה .לחלופין ,פנה אל מנהל הלקוח
שלך או אתר את שותף  Ciscoשלך כדי ללמוד כיצד תוכל
להיעזר במימון מחזור החיים של .Cisco Capital

ciscocapital.com/emea
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שדרוג/רענון
בדרך כלל מעורר את הצורך בהם מניע עסקי דחוף ,כגון מיזוג או התרחבות עסקית.
אנו נַבנה מחדש את היכולות הכספיות שלך במטרה לעמוד בדרישות ה IT-המשתנות,
על-מנת שתוכל להמשיך להניע קדימה את מחזור הרכישה בצורה אסטרטגית,
במהירות ובקלות.

מימון חדשנות עסקית
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