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Soluções de pagamento Cisco Capital

Flexíveis

Inovadoras

Simplifique a sua transformação digital com
soluções de pagamento flexíveis
A Cisco cria soluções com base em redes inteligentes que resolvem os
desafios dos nossos clientes. A Cisco® Capital proporciona soluções de
pagamento de ponta em mais de 100 países* para apoiar a nossa parceria
empresarial.
Em conjunto, removemos a complexidade e criamos resultados que
diferenciam a sua empresa e contribuem para o seu êxito.
Podemos ajudá-lo a:
• Gerar resultados empresariais
• Acelerar a inovação
•	
Adaptar-se mais rapidamente à dinâmica do mercado com opções de pagamento flexíveis
concebidas à medida das suas necessidades empresariais específicas
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Ágeis

Explore opções de
pagamento
•	
Solução de financiamento total para
hardware, software e serviços da
Cisco, incluindo serviços prestados por
parceiros e equipamento de terceiros
complementar
•	
Termos de pagamento prolongados,
acesso rentável a capital de exploração
e linhas de crédito superiores para
parceiros qualificados
•	
Equipamento refabricado certificado
pela Cisco, uma alavanca estratégica
e uma solução rentável e ecológica
através do Cisco Refresh
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Soluções de pagamento
para si
A aquisição de tecnologia nunca foi tão fácil.
As soluções de pagamento da Cisco Capital®
foram concebidas para serem flexíveis,
inovadoras e ágeis, para que se possa focar nos
objetivos da sua empresa. Podemos ajudá-lo a
tirar partido de todas as vantagens da tecnologia
Cisco hoje e no futuro, e a pagar pela mesma
da forma que melhor se adequar aos seus
requisitos.

Modelos de transformação

Modelos tradicionais

• Consumo: saiba mais sobre como pagar à
medida que utiliza a tecnologia

• Locações financeiras e operacionais

• Pacotes de soluções: saiba como combinar
hardware, software, serviços e subscrições da
Cisco e soluções de terceiros

• Migração de tecnologia

• Financiamento de serviços
• 	
Estruturas de atribuição para parceiros

Comece hoje mesmo
Contacte a sua equipa local da Cisco ou da Cisco Capital para obter uma solução de financiamento personalizada.
Tenha em atenção que as ofertas podem variar consoante o país.

www.cisco.com/c/pt_pt/buy/payment-solutions.html
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