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Soluções de pagamento da Cisco Capital

Flexíveis

Inovadoras

Facilite sua transformação digital com
soluções de pagamento flexíveis
A Cisco cria soluções baseadas em redes inteligentes que resolvem os
desafios de nossos clientes. A Cisco® Capital oferece soluções de pagamento
de ponta em mais de 100 países* para suportar nossa parceria de negócios.
Juntos, removemos a complexidade e geramos resultados para diferenciar
sua empresa e apoiar seu sucesso.
Podemos ajudá-lo a:
• Impulsionar os resultados dos negócios
• Acelerar a inovação
• Adaptar-se
	
à dinâmica do mercado de forma mais rápida, com opções de pagamento
flexíveis que atendem às suas necessidades de negócios específicas
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Ágeis

Explorar as opções de
pagamento
• 	
Financiamento total da solução de
hardware, software e serviços da Cisco,
incluindo serviços providos por parceiros
e equipamentos complementares de
terceiros
• 	
Termos de pagamento estendidos,
acesso econômico ao capital de giro e
linhas de crédito maiores para parceiros
qualificados
• 	
Equipamento remanufaturado com
certificação da Cisco, uma alavanca
estratégica e uma solução econômica e
ecológica através do Cisco Refresh
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Soluções de pagamento
para você
Nunca foi tão fácil adquirir tecnologia.
A soluções de pagamento da Cisco Capital®
são projetadas para serem ágeis, flexíveis e
inovadoras para que você possa se concentrar
nos seus objetivos de negócio. Podemos ajudálo a obter todos os benefícios da tecnologia da
Cisco, hoje e no futuro, e pagá-la da maneira
mais adequada às necessidades.

Modelos transformacionais

Modelos tradicionais

• Consumo: Saiba mais sobre como pagar
enquanto você usa a tecnologia

• Arrendamento financeiro e operacional

• Pacotes de soluções: Saiba como combinar
hardware, software, serviços e assinaturas da
Cisco e soluções de terceiros

• Migração de tecnologia

• Financiamento de serviços
• 	
Estruturas de cessão de recebíveis para parceiros

Comece hoje mesmo
Entre em contato com a equipe local da Cisco ou da Cisco Capital para uma solução de financiamento personalizada.
Observe que as ofertas podem variar de acordo com o país.

www.cisco.com/c/pt_br/buy/payment-solutions/latam-pt.html
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