
 

  

 

 

 

 

Forenkle administrasjonen med en rammeavtale 

Vi har opprettet en finansierings rammeavtale for å forenkle finansieringen av 
teknologianskaffelse i flere faser. Avtalen gjør at du kan forhandle frem ett sett med vilkår for 
all teknologien du planlegger å kjøpe inn. Når avtalen er underskrevet, støtter rammeavtalen 
din foretrukne form for finansiering hver gang du installerer ny teknologi, slik at du ikke 
trenger å forhandle vilkår og skrive under nye kontrakter hver gang. 

Rammeavtaler brukes vanligvis i distribueringen av brukerenheter. Det finnes ulike 
leasingplaner som dekker alle typer teknologi, maskinvare og programvare, med 
støttetjenester, fra Dell eller andre leverandører, i flere land og for alle datterselskap. 

Rammeavtalen er praktisk for å redusere administrasjonen samtidig som du beholder 
fleksibiliteten. Sammendrag: 

 Rammeavtalen effektiviserer fremtidig leasing av teknologi, slik at det kan håndteres med 
et minimum av papirarbeid. 

 Den inkluderer finansiering av maskinvare og programvare fra Dell og andre leverandører. 

 Den kan også konsolidere fakturering (hvis du ønsker det). 

Selv om du ikke har umiddelbare behov for ny teknologi, kan dette være det perfekte 
tidspunkt for å forhandle fram en hovedleasingavtale. Du binder deg ikke til å bestille noe, 
men Rammeavtalen er klar når det blir aktuelt. 

Er en rammeavtale relevant for organisasjonen din? 

Hvis du kan svare ja på flere av disse spørsmålene, er det sannsynlig at du kan komme til å få 
bruk for en rammeavtale. 

 Er det sannsynlig at du kommer til å lease flere IT-systemer på ulike tidspunkt? 

 Leaser du allerede flere IT-systemer med ulike leasingavtaler?  

 Vil du redusere utstyrsadministrasjonen og forbedre ressursadministrasjonen? 

 Vil du effektivisere avstemmingen av registre for IT-ressurser og økonomiske ressurser? 

 Vil du lease og bestille via Internett? 
 



 

 

 

Samle små bestillinger på en praktisk 

måte 

Et bestillingsprosessbilag kompletterer 
rammeavtalen slik at du kan bestille systemer 
når du trenger dem. Når avtalen er signert, 
mottar du månedlige leasingutskrifter som 
inkluderer: 

 en liste over utstyr 

 Dell-ID-numre 

 bestillingsnummeret ditt 

 informasjon om kapitalkostnad for hver 
enhet 

 sammendrag av leasingkostnadene for 
ressursene og det nye månedlige 
totalbeløpet 

Du kan velge å betale inn det oppsamlede 
leasingbeløpet en fast dato i måneden, slik at 
økonomiadministrasjonen blir enklere. 

Hva er hovedfordelene? 

 Hvis du vanligvis kjøper ut PCer, gjør en 
rammeavtale at antallet fakturaer du mottar 
fra Dell, reduseres til – ingen! 

 Hvis du allerede leaser utstyr, slipper du 
ulike leasingavtaler for hver bestilling du 
gjør.  

 Bruker du rammeavtalen sammen med et 
bestillingsprosessbilag, samles nytt utstyr i 
et nytt månedlig bilag: Én enkelt PC er ikke 
nok til å forhandle fram en leasingavtale, 
men med en rammeavtale samles små 
bestillinger i én praktisk gruppe. 

 En månedlig utstyrsutskrift kan: 

- bidra til å holde orden på ressursene, 
redusere risikoen for feil og hindre 
tyverier. 

- bidra til å synkronisere registre for IT-
ressurser og økonomiske ressurser. 

- forenkle internfakturering og sporing av 
utstyr. 

Hvordan fungerer det?

 
Leasing og finansiering tilbys kvalifiserte kunder av Dell Bank International Limited, som opererer under navnet Dell Financial 
Services (DFS) og er regulert av Central Bank of Ireland. Tilbudene som gis til kvalifiserte kunder, er kanskje ikke tilgjengelige eller 
kan variere i enkelte land.  Tilbudene kan bli endret uten nærmere varsel, og avhenger av tilgjengelighet av produktet, 
kredittgodkjenning og dokumentasjon som er fremlagt og godtas av DFS, og kan være begrenset til bestillinger av en viss 
størrelse.  Tilbudene gjelder ikke privat bruk og kan ikke benyttes av familier og husholdninger.  Dell og DELL-logoen er 
varemerker som tilhører Dell Inc. 

 

Du undertegner en rammeavtale hos Dell 

Financial Services och et 

bestillingsprosessbilag. 

Deretter sender du bestillinger i løpet av 
måneden via din kundeansvarlige eller din 

forretningspartner hos Dell, med en merknad 
der du informerer om at bestillingen skal legges 

til i Dell Financial Services-kontoen din. 

Ved slutten av måneden sender DFS deg en 
ny leasingplan med sammendrag av alle 
bestillingene som er sendt og fakturert i 

løpet av perioden. 

 

Du bekrefter at den nye planen er korrekt. 

DFS mottar den avtalte summen. 


