
Mitä lyhyempi, sen parempi
Toimialan johtavien tutkijoiden mukaan laitteiston 
ihanteellinen uudistamisväli on 3– 4,5 vuotta – lyhyt 
ITelinkaari ja ennakointi vähentävät kuluja ja  
parantavat tuottavuutta.

Lisää joustavuutta ja ennustettavuutta
Cisco Capitalin™ elinkaarirahoitus mahdollistaa tekniikan
systemaattisen uudistamisen joustavalla tavalla, joka tukee
yrityksen nykyistä ja tulevaa liiketoimintastrategiaa ja auttaa
laatimaan tarkkoja budjetteja.

Tekniikkainvestointien sovittaminen
Kaikenkattavat, edulliset ja kilpailukykyiset 
rahoitusratkaisumme auttavat yritystäsi:

•	 Järjestämään rahoituksen uudelleen muuttuvien 
toiminnallisten haasteiden mukaan

•	 Jouduttamaan investointeja kilpailuedun saavuttamiseksi

•	 Ottamaan kaiken irti Ciscon® innovaatioista ja 
optimoimaan tekniikan elinkaaren

•	 Vähentämään käyttökustannuksia ja mahdollisesti 
rajoittamaan myös pääomakustannuksia

•	 Vähentämään kokonaiskustannuksia säännöllisillä 
tekniikan päivityksillä ja uudistuksilla

•	 suojaamaan pääomaa ja kassavirtaa ja  
vähentämään budjettipaineita

•	 Jakamaan kokonaiskustannukset pidemmälle ajanjaksolle 
kokoamalla samaan rahoitusratkaisuun käyttöönoton, 
huollon ja ylläpidon juoksevat kustannukset.

Auttaa sovittamaan yhteen 
teknologiainvestoinnit ja 
organisatoriset hankkeet
Toimiiko rahoituksesi strategisesti?
Teknologiainvestoinneissa hankintatapa on yhtä tärkeä kuin 
itse hankittu tekniikka. Hyvä hankintastrategia mahdollistaa 
laitteiden elinkaaren aktiivisen hallinnan ja kustannusten 
ennakoimisen:

•	 Sovittamalla yhteen IT-hankinnat ja liiketoimintahankkeet

•	 Ottamalla kaiken irti rajallisesta budjetista

•	 Nopeuttamalla IT-projektien menestystä

•	 Tekemällä joustavuudesta ja tekniikan uusimisesta kiinteän 
osan yrityksen toimintatapaa.

At-A-Glance

Elinkaarirahoitus
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Tekniikkainvestoinneissa hankintatapa on yhtä tärkeä kuin itse 
hankittu tekniikka
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Elinkaarirahoituksen avulla tekniikkahankintoja ei tarvitse käsitellä menoeränä vaan mahdollisuutena luoda liiketoimintaan lisäarvoa 
ja vastata muuttuviin organisatorisiin hankkeisiin

Cisco Capitalin esittely

Cisco Capital on Cisco Systemsin 
täysomistuksessa oleva tytäryhtiö, joka tarjoaa 
joustavia ja innovatiivisia rahoitusratkaisuja 
Ciscon asiakkaille maailmanlaajuisesti. 
Lisätietoja saat osoitteesta  
ciscocapital.com/emea. Voit myös ottaa 
yhteyttä asiakkuuspäällikköön tai  
Cisco-kumppaniisi ja kuulla, miten Cisco 
Capitalin elinkaarirahoitus voi auttaa sinua.
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Hävitys

Cisco Capital varmistaa, että 
vanhentuneet ratkaisut korvataan 
ympäristöystävällisellä tavalla 
teollisuuden vakiintuneiden 
käytäntöjen ja omien 
ympäristökäytäntöjemme mukaisesti.

Hankinta

Aloitamme vertaamalla yrityksesi 
liiketoiminta- ja IT-näkemyksiä 
taloudellisiin mahdollisuuksiin ja 
selvittämällä, miten saavutetaan 
strategisesti paras ratkaisu.

Käyttöönotto

Seuraavaksi laaditaan yleinen 
rahoitussopimus. Sopimus 
toimii ajan myötä kehittyvänä 
joustavana pohjana, joka 
sisältää rahoitusaikataulut, 
materiaaliluettelon,  
sarjanumerot ja maksuehdot.

Ylläpito

Teknologian ylläpito sisältyy 
yleensä yhteen kattavaan 
sopimukseen, johon voi 
joustavasti lisätä avainpalveluita 
tarpeen mukaan.

Päivitys

Päivitystarve syntyy yleensä fuusion, liiketoiminnan 
laajentumisen tai muun merkittävän liiketoimintamuutoksen 
seurauksena. Muokkaamme taloudelliset resurssisi 
vastaamaan muuttuvia IT-tarpeitasi, jotta hankinnat sujuvat 
jatkossakin strategian mukaan helposti ja joutuisasti. Financing Business Innovation

ciscocapital.com/emea
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