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Operationele Lease - de eenvoudige manier om technologie 
regelmatig te vernieuwen en kosten te besparen.



Waarom vernieuwen?

Nu technologie wordt ontwikkeld om betere prestaties en een hogere efficiëntie te 
leveren, en de vereisten van big data, mobiliteit en de cloud steeds belangrijker worden 
voor ondernemingen die klaar zijn voor de toekomst, lopen organisaties het risico om 
achter te blijven wanneer ze oude technologie blijven gebruiken.

Het regelmatig vernieuwen van technologie kan een aanzienlijk verschil maken in 
prestaties en kosten.

• Zorg ervoor dat werknemers klaar zijn voor de toekomst 
De desktops en laptops van vandaag kunnen de werknemersproductiviteit 
vergroten tot wel 50% in vergelijking met apparaten die vijf jaar oud zijn.1

• Verbeter uw beveiliging 
75% van de organisaties is het slachtoffer geworden van een schending van 
de beveiliging in de afgelopen 12 maanden en oudere apparaten zijn vaak 
niet compatibel met een groot deel van de nieuwe beveiligingsupdates.2 
De meest recente technologie ondersteunt volledige versleuteling en 
authenticatiemogelijkheden, waardoor data beschermd zijn op elke werkplek.

• Bespaar kosten 
Technologie van meer dan drie jaar oud is aanzienlijk duurder in onderhoud en 
nieuwe IT is eenvoudiger aan te passen aan groeiende bedrijfsbehoeften.3

Operationele Lease

Een Operationele Lease van Dell Financial Services (DFS), vaak beter bekend als een 
operationele lease, is de beste manier om uw technologie regelmatig te vernieuwen 
en kosten te besparen.

Door middel van deze benadering kunt u toepasbare IT-hardware aanschaffen en 
hoeft u alleen te betalen voor het gebruik van de apparatuur en niet voor het bezit. 
Aan het eind van de lease kunt u kiezen voor teruggave van de technologie en deze 
laten vernieuwen, het gebruik verlengen of de apparatuur kopen.

Door deze oplossing betaalt u vaak aanzienlijk minder dan de koopprijs. Een recente 
IDC data-enquête laat duidelijk zien dat leasen meer kostenefficiënt kan zijn dan het 
rechtstreeks aanschaffen van apparatuur.4 Bijvoorbeeld:

• Het leasen van twee generaties PC’s gedurende 6 jaar is 24% voordeliger dan 
de totale kosten van 1 PC kopen en afschrijven.

• Het leasen van twee generaties x86-servers gedurende zes jaar is 32% 
voordeliger dan de aanschaf van één server en deze zes jaar gebruiken.

Een Dell Financial Services Operationele Lease biedt een scala aan voordelen:

• De vrijheid om de juiste technologie op het juiste moment in te zetten
• Weinig tot geen aanloopkosten
• De mogelijkheid tot actief beheer van de IT-levenscyclus
• Efficiënte en kosteneffectieve uitbreiding en upgrades
• Bescherming tegen de veroudering van technologie
• Geen gedoe met het afvoeren van de apparatuur
• Maakt kapitaal vrij en beschermt de cashflow

‘Het is niet langer 
zinvol om technologie 
in eigendom te 
hebben. Het leasen 
van twee generaties 
pc’s gedurende zes 
jaar is 24% voordeliger 
dan één computer 
kopen en deze zes 
jaar lang gebruiken.’
IDC

Lease en financiering wordt verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende zakelijke klanten door Dell Bank International d.a.c, 
handelend onder de naam Dell Financial Services (DFS) gevestigd te Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, 
Cherrywood, Dublin 18, Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aanbiedingen kunnen gewijzigd worden zonder nadere 
berichtgeving en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product, of men in aanmerking komt voor kredietgoedkeuring en 
uitvoering van verstrekte documentatie aan en acceptatie door DFS. Dell EMC en het DELL EMC logo zijn handelsmerken van Dell Inc.

1. Techaisle Whitepaper, The Ageing PC Effect – Exposing Financial Impact for Small Business  
2. Dell Global Security  Survey, Feb 2014.
3. WIPRO White Paper, January 2010
4.  IDC January 2015.  

Deploying an Effective Server Life-Cycle Strategy Will Minimize Costs: Leasing is a Valuable Tool 
PC Leasing and Financing: The Benefits to Enterprises Pursuing a PC Leasing Strategy

Neem voor meer informatie contact op met uw 
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“We kunnen innovatie 
gedeeltelijk stimuleren 
door de restwaarde 
van onze geleaste 
oplossingen, die ons 
in staat stelt de meest 
recente technologie 
toe te passen.” 
Hein Brat, 
Director of New Business, Bitbrains.
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