
 

  

Simplifique a administração  
com um Master Lease Agreement 

O nosso Master Lease Agreement (MLA) existe para simplificar o financiamento de diversas 
aquisições de tecnologia. O contrato permite-lhe negociar um conjunto de termos para 
todas as tecnologias que planeia adquirir. Depois de aceite, o seu MLA apoiará a forma de 
financiamento por si escolhida sempre que instalar nova tecnologia, evitando assim 
negociações contínuas e novos contratos de todas as vezes. 

Utilizado habitualmente na implementação de dispositivos para utilizadores finais, pode usar 
vários contratos de leasing MLA de modo a abranger todas as tecnologias, hardware e 
software, com serviços de suporte, da Dell e de outros fornecedores; em vários países e em 
todas as suas subsidiárias. 

O MLA é uma abordagem prática para reduzir a administração mantendo simultaneamente a 
sua flexibilidade. Resumindo: 

 Simplifica o leasing da tecnologia futura, para que haja o mínimo de trabalho 
administrativo 

 Inclui o financiamento de software e hardware da Dell e de outros fornecedores 

 Consolida a facturação (se solicitado). 

Ainda que não necessite imediatamente de tecnologia, pode ser a altura ideal para negociar 
um MLA: não o obriga à encomenda e, quando estiver pronto, o seu MLA também estará. 

Um MLA é útil para a sua organização? 

Se a sua resposta for "sim" a várias perguntas, provavelmente valerá a pena negociar um MLA. 

 Está a pensar efectuar contratos de leasing para vários sistemas de TI em alturas 
diferentes? 

 Já tem diversos contratos de leasing para vários sistemas de TI?  

 Pretende reduzir a administração de equipamento e melhorar a gestão de activos? 

 Gostaria de acelerar a reconciliação dos registos de activos financeiros e de TI? 

 Pretende efectuar o contrato de leasing e a encomenda através da Internet? 

  



 

 

 

Integre comodamente pequenas 
encomendas 

Uma Order Process Addendum (OPA) 
completa um MLA, para que possa 
encomendar sistemas à medida que vai 
precisando deles. Depois de aceite, recebe um 
extracto mensal do contrato de leasing com: 

• Uma listagem do equipamento 
• Os números das etiquetas da Dell 
• O seu número de encomenda 
• O custo do capital de cada unidade 
• Um resumo do aluguer de bens e o novo 
aluguer mensal total 

Pode preparar a data de vencimento do 
aluguer conjunto para um determinado dia do 
mês, de modo a facilitar a gestão do 
numerário. 

Quais os principais benefícios? 

 Se costuma pagar os computadores em 
numerário, um MLA reduzirá o número de 
facturas que recebe da Dell para zero! 

 Se já tem contratos de leasing, não haverá 
vários contratos de leasing para cada 
encomenda que fizer.  

 Com o MLA e o OPA, o novo equipamento 
está junto num novo complemento mensal: 
Enquanto um único computador é 
demasiado insignificante para negociar um 
contrato de leasing, um MLA junta 
pequenas encomendas num prático 
contrato de leasing colectivo. 

 Um extracto mensal do contrato de leasing: 
- ajudará a localizar os activos, reduzir os 

erros e a margem para furtos. 
- ajudará a sincronizar os registos de activos 

financeiros e de TI 
- facilitará a facturação cruzada e a 

localização internas. 

 Como funciona? 

 

 

 

 

 

 
Os contratos de leasing e financiamento celebrados entre clientes habilitados e o Dell Bank International Limited, que funciona 
como os serviços financeiros da Dell e é regulado pelo Banco Central da Irlanda. As ofertas a clientes habilitados poderão não 
estar disponíveis ou poderão variar em determinados países.  Quando disponíveis, as ofertas poderão ser alteradas sem aviso 
prévio e estão sujeitas à disponibilidade do produto, à aprovação do crédito, à realização da documentação disponibilizada e 
aceite pelos serviços financeiros da Dell e poderão estar sujeitas a um valor mínimo de transacção.  As ofertas não estão 
disponíveis para uso pessoal, familiar ou doméstico.  Dell e o logótipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. 

Celebra os seguintes contratos com a Dell: 
Financial Services Master Lease Agreement, 
Order Purchase Addendum e Master Direct 

Debit 

Em seguida, efectua as encomendas ao 
longo do mês através do seu parceiro de 

negócios ou gestor de conta da Dell com a 
nota informando que pretende que a 

encomenda seja adicionada à sua conta dos 
serviços financeiros da Dell. 

No fim do mês, os serviços financeiros da 

Dell enviam-lhe um resumo de todas as 

encomendas enviadas e facturadas durante 

o período de integração. 

Tem de confirmar se está tudo correcto 

Os serviços financeiros da Dell recebem o 

pagamento acordado através de débito 

directo. 


