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Właściwa technologia, już dziś



“Servers managed 
through refresh 
leasing cost 32% 

 than servers 
that are purchased 
outright.”

“Leasing two 
generations of 
PCs over six 
years is 24% less 
expensive than 
buying one machine 
and running it 
for six years.”

“We found that Dell 

constraints better, and 
through Dell Financial 
Services we were able to 
procure the desktops and 
stay within our budget. 
We found Dell to be very 
responsive to our needs.”  

Thomas Marshall,  
Head Teacher,  
Baverstock Academy

Finansowanie – daje Ci swobodę nabywania technologii wtedy, gdy jej potrzebujesz.

W błyskawicznie zmieniającym się krajobrazie informatycznym takie trendy w technolo-
giach, jak chmura, mobilność, Big Data i bezpieczeństwo, mają ogromny wpływ, zmus-
zając działy IT i liderów biznesu do przemyślenia na nowo metod budowania efektywnoś-
ci, wydajności i zabezpieczeń.

Dell Financial Services (DFS) oferuje strategiczną metodę finansowania infrastruktury in-
formatycznej, która może wszystko zmienić, umożliwiając wykorzystanie finansowania jako 
narzędzia zarządzania w całym cyklu życia urządzeń, od planowania nowych systemów po 
bezpieczne usunięcie starych.
Teraz możesz sfinansować aktualizacje zawsze, gdy są potrzebne, co pozwala na planowa-
nie zmian w systemach komputerowych w oparciu o zasady finansowania dostosowane do 
cykli odnawiania, a nie wyrywkowo, zależnie od dostępności funduszy.

DFS oferuje kompleksowe rozwiązanie pozwalające na planowanie aktualizacji i zarządzanie 
całkowitym kosztem własności (TCO), co umożliwia rozwiązanie problemów, przed jakimi 
stają zarówno dyrektorzy ds. informatyki, jaki i dyrektorzy finansowi.

Dlaczego Dell Financial Services?

DFS stosuje podejście kompleksowe, którego celem ułatwienie Tobie oraz Twojej organi-
zacji nabywania technologii wtedy, gdy są potrzebne i osiągnięcie maksymalnego efektu z 
ograniczonych budżetów na infrastrukturę informatyczną. Oferując możliwość finansowania 
pełnych rozwiązań w miarę potrzeb DFS pełni rolę zintegrowanego punktu kontaktu dla 
wszelkich potrzeb związanych z finansowaniem technologii, w tym sprzętu, oprogramowania 
i usług firmy Dell i innych firm.

Metoda DFS zapewnia:
•  Możliwość zmniejszenia kosztów posiadania, dzięki czemu atrakcyjne projekty zmie-

nią się w opłacalne inwestycje
•  Usługi zakończenia leasingu, z przyjaznymi dla klienta warunkami oraz bezpiecznym, 

zgodnym z przepisami o ochronie środowiska usuwaniem sprzętu
•  Międzynarodowe możliwości, dzięki sieci partnerów w ponad 50 krajach wspiera-

jącej spójne międzynarodowe strategie leasingowe

Aby uzyskać dalsze informacje na temat DFS, skontaktuj się z 
menedżerem ds. obsługi klienta Dell EMC lub odwiedź witrynę 
Dell.com/DFS_PL.

*  IDC, styczeń 2015
 

W przypadku dyrektora ds. informatyki finansowanie oferowane przez Dell Financial 
Services:

•  Pozwala na odnawianie technologii w optymalnym momencie i uniknięcie korzysta-
nia z kosztownych przestarzałych systemów

•  Zapewnia elastyczność budżetową dla decyzji związanych z aktualizacjami

• Pozwala pokonać ograniczenia budżetowe i umożliwia dostosowanie zasobów i 
rozwiązań

W przypadku dyrektora ds. finansowych finansowanie oferowane przez Dell Financial 
Services:
• Zapewnia przewidywalność wydatków w określonym czasie
• Pozwala przenieść wydatki kapitałowe do wydatków operacyjnych, dzięki czemu 

kapitał może być wykorzystany inaczej
• Pozwala na modernizację infrastruktury i uniknięcie rosnących kosztów serwisowa-

nia i budowania efektywności

Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi działalność 
handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, 
Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia 
i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i 
zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych warunków. 
Dell EMC i logo DELL EMC są znakami towarowymi Dell Inc.”

„Serwery zarządzane 
dzięki leasingowi 
odnawialnemu kosz-
tują o 32% mniej niż 
serwery nabywane 
bezpośrednio”.
IDC

„Wzięcie w leasing 
dwóch generacji kom-
puterów PC w ciągu 
sześciu lat jest o 24% 
tańsze niż kupienie 
jednego urządzenia i 
korzystanie z niego 
przez sześć lat”.
IDC

„Odkryliśmy, że firma 
Dell lepiej rozumie 
nasze ograniczenia 
finansowe, a dzięki 
Dell Financial Ser-
vices byliśmy w 
stanie nabyć kompu-
tery stacjonarne bez 
przekroczenia budże-
tu. Firma Dell bardzo 
sprawnie reagowała 
na nasze potrzeby”.
Thomas Marshall, dyrektor 
szkoły, Baverstock Academy


