
 

  

 

Förenkla administrationen med ett MLA  
(Master Lease Agreement) 

Vi har skapat vårt MLA (Master Lease Agreement) för att förenkla finansieringen vid inköp av 
många olika typer av produkter. Med hjälp av avtalet kan du förhandla en enda uppsättning 
villkor för alla IT-inköp du planerar. När avtalet är signerat kan du använda ditt MLA till alla 
nya teknikinstallationer och därmed undvika nya förhandlingssituationer och nya avtal för 
varje enskilt tillfälle. 

Vanligast är att använda MLA för att rulla ut ny utrustning till slutanvändare men du kan 
använda det för all hårdvara, programvara och tillhörande tjänster från Dell och andra 
leverantörer – i flera länder och för dina dotterbolag. 

Ett MLA är praktiskt för att minimera administrationen, samtidigt som du behåller 
flexibiliteten. En sammanfattning: 

 Med ett MLA strömlinjeformas IT-hyran så att  pappersarbetet är minimalt 

 Inkluderar finansiering av hårdvara och programvara från Dell och flera andra leverantörer 

 Konsoliderar dina hyror (om du ber om det). 

Även om du inte har några aktuella behov av ny utrustning kan det vara ett bra tillfälle att 
förhandla fram ett MLA: du förbinder dig inte att göra några beställningar och på så sätt har 
du ditt MLA redo när du behöver det. 

Passar MLA för din organisation? 

Om du svarar ja på flera av nedanstående frågor vinner du troligen på att diskutera ett MLA. 

 Funderar du på att hyra ett antal IT-system vid olika tillfällen? 

 Hyr du i dag ett antal IT-system under separata hyresavtal?  

 Vill du minska administrationen och förbättra hanteringen av dina tillgångar? 

 Vill du påskynda avstämningen mellan IT-och ekonomiska tillgångar? 

 Vill du hyra och beställa via Internet? 

 



 

 

 

Bekvämt att slå samman mindre 
beställningar 

En OPA (Order Process Addendum) är ett 
komplement till ditt MLA som gör att du kan 
beställa utrustning när du behöver den. När 
du har ett OPA får du varje månad en 
sammanställning med: 

 Lista över utrustningen 

 Dells Service Tag-nummer 

 Ditt beställningsnummer 

 Kapitalkostnad per enhet 

 En sammanfattning av hyran och det nya 
totala månadsbeloppet 

Du kan fastställa förfallodatum för 
hyresbetalningarna till ett specifikt datum i 
månaden för att underlätta hanteringen av 
kassaflödet. 
Vilka är de främsta fördelarna? 

 Om du vanligtvis betalar kontant kommer 
ett MLA att minska antalet fakturor från 
Dell – till noll! 

 Om du redan hyr utrustning slipper du 
nya separata hyresavtal för varje 
beställning du gör.  

 Med ett MLA & OPA buntas ny utrustning 
samman månadsvis, så även om ett 
enstaka inköp är för lite för ett hyresavtal 
får du med hjälp av ditt MLA en smidig 
hantering av hyran genom att dina små 
beställningar slås samman. 

 Hyressammanställningen du får varje 
månad hjälper dig att: 
- spåra tillgångar, minumera fel och 

möjligheter till stöld. 
- synkronisera förteckningen över IT- 

och ekonomiska tillgångar. 
- förenkla interndebitering. 

Hur fungerar det? 

 

 

Leasing och finansiering tillhandahålls till kunder som kvalificerats av Dell Bank International Limited, verksamma under namnet 
Dell Financial Services (DFS) och reglerade av Irlands centralbank. Erbjudanden till våra kvalificerade kunder kanske inte är 
tillgängliga i en del länder och kan variera.  I de länder där vi har erbjudanden kan de förändras utan föregående meddelanden, 
och de är underställda produkttillgänglighet, kreditprövning, verkställande av dokumentation som tillhandahålls av DFS och som 
kan godtas av DFS, och kan vara underställda en minsta transaktionsstorlek.  Erbjudandena gäller inte enskilda personer, familjer 
eller hushåll.  Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. 

Du skriver på ett DFS MLA (Dell Financial 
Services Master Lease Agreement) och ett 

OPA (Order Purchase Addendum). 

Sedan genomför du beställningarna under 
månaden via din kontoansvarige på Dell eller 

Dellpartner med en kommentar om att du 
vill att beställningen läggs till på ditt Dell 

Financial Services-konto. 

I slutet av månaden skickar DFS ett hyres-
/under avtal som sammanfattar de 

beställningar som har levererats och 

fakturerats under beställningsperioden. 

Du bekräftar att det nya avtalet stämmer. 

DFS debiterar den överenskomna hyran. 


