
 

  

 

Få forenklet administration med en hovedleasingaftale 

Vores hovedleasingaftale (MLA) er til for at forenkle finansieringen af mangfoldige 
teknologiske anskaffelser. Aftalen gør det muligt for dig at forhandle et sæt vilkår for alle de 
teknologier, du planlægger at anskaffe. Når aftalen er på plads, understøtter din MLA din 
valgte finansieringstype, når du installerer ny teknologi, så du undgår løbende 
genforhandlinger og nye kontrakter ved hver lejlighed. 

Som oftest brugt til udrulningen af slutbrugerenheder kan du bruge forskellige MLA-
leasingtidsplaner til at dække alle teknologier, al hardware og software, med understøttende 
services fra Dell og andre leverandører – i flere lande og alle dine datterselskaber. 

MLA er en praktisk tilgang til at reducere administration og samtidig bevare din fleksibilitet. 
Sammenfattende: 

 Strømliner fremtidig leasing af teknologi, så den håndteres med minimalt papirarbejde 

 Inkluderer finansiering af hardware og software fra Dell og andre leverandører 

 Konsoliderer fakturering (hvis du beder om det). 

Selv hvis du ikke har nogen direkte teknologiske behov, kan det være det perfekte tidspunkt 
til at forhandle en MLA – uden at være forpligtet til afgive ordrer, og din MLA er klar, når du er. 

Er en MLA relevant for din organisation? 

Hvis du kan svare "ja" til flere af disse spørgsmål, er det måske værd at overveje en 
MLA. 

 Har du planer om at lease en række IT-systemer på forskellige tidspunkter? 

 Leaser du allerede en række IT-systemer med separate leasingaftaler?  

 Ønsker du at reducere administration af udstyr og forbedre administration af 
aktiver? 

 Ønsker du at fremskynde afstemningen af IT- og finansieringsregistre for aktiver? 

 Ønsker du at lease eller afgive ordrer via internettet? 

  



 

 

 

Praktisk samlet afgivelse af mindre ordrer 

Et ordreprocestillæg (OPA) supplerer en MLA, 
så du kan bestille systemer efter behov. Alt 
efter aftale modtager du en månedlig 
leasingopgørelse med: 

 En udstyrsliste 
 Dell-tag-numre 

 Dit ordrenummer 
 Kapitalomkostninger for hver enhed 

 En oversigt over leje af aktiver og den nye 
samlede månedlige leje 

Du kan rette forfaldsdatoen for den samlede 
leje til et bestemt punkt på måneden til 
bedre styring af likviditet. 

Hvad er de primære fordele? 
 Hvis du normalt betaler kontant for pc'er, 

reducerer en MLA antallet af fakturaer, du 
modtager fra Dell – til nul! 

 Hvis du allerede leaser, bliver der ingen 
separate leasingaftaler for hver ordre, du 
afgiver.  

 Med en sammenlagt MLA og OPA samles 
nyt udstyr på et nyt månedligt tillæg: 
Mens en enkelt pc er for lille til at 
forhandle en leasing, samler en MLA 
mindre ordrer i én praktisk grupperet 
leasing. 

 En månedlig opgørelse over udstyr: 
- hjælper med  at spore aktiver, 

begrænse fejl og omfang af tyveri. 
- hjælper med at synkronisere IT- og 

finansieringsregistre for aktiver 
- letter opkrævning og sporing på tværs 

internt. 
 

 How it works 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Leasing og finansiering tilbydes kvalificerede kunder af Dell Bank International Limited, der foretager handel som Dell Financial 
Services (DFS) og reguleres af Central Bank of Ireland. Tilbud til kvalificerede kunder er muligvis ikke tilgængelige eller kan 
variere i visse lande.  Hvis de er tilgængelige, kan tilbud ændres uden varsel og er underlagt produkttilgængelighed, 
kreditgodkendelse, udfærdigelse af dokumentation fra og acceptabel for DFS og kan være underlagt mindste 
transaktionsstørrelse.  Tilbud er ikke tilgængelige for personlig brug, familie- eller husholdningsbrug.  Dell og DELL-logoet er 
varemærker tilhørende Dell Inc. 

Du underskriver en Dell Financial Services-

hovedleasingaftale och et ordrekøbstillæg. 

Du kan derefter afgive ordrer hele måneden 
via din Dell-salgsrepræsentant eller -

forretningspartner med en note om, at du 
ønsker ordren føjet til din Dell Financial 

Services-konto. 

I slutningen af måneden sender DFS dig en 
ny leasingtidsplan, der opsummerer alle 

ordrer afsendt og faktureret i 
bundtningsperioden. 

Du bekræfter korrektheden af den nye 

tidsplan. 

DFS opkræver din aftalte betaling. 


