IDC-ONDERZOEK: PC AS A SERVICE WINT
SNEL AAN POPULARITEIT TOT 2022
IT-marktonderzoeksbureau IDC heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder
meer dan 2800 IT-besluitvormers over de hele wereld en kwam tot de conclusie dat
bedrijven op alle niveaus PC as a Service-modellen in overweging nemen om de
kosten te verlagen, de vernieuwingscycli te verkorten en de IT-transformatie aan te
drijven voor hun bedrijfsvoering.

Wat is PC as a Service?
Dell PC as a Service (PCaaS) biedt een combinatie van hardware,
software, levenscyclusservices en financiering in één complete
oplossing, met een enkele, voorspelbare prijs per seat per maand.
Dit alles wordt aangeboden door Dell Financial Services.**

Markt beweegt richting PC as a Service
IT-leiders wereldwijd zien de voordelen wat betreft
snelheid, besparingen en productiviteit in die het PC
as a Service-model kan bieden aan hun organisatie
en onderzoek duidt erop dat de ontwikkeling snel
zou kunnen gaan.

19%
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van de commerciële pc-markt
zal volgens de voorspellingen
tot 2022 overstappen op een
PCaaS-model

IT-kosten verlagen
De meeste organisaties die al gebruikmaken van
een PC as a Service-model maken melding van
besparingen bij hardware, software en services.
Hierdoor worden voorspelbare budgetplanning
en kostenbesparingen in elke fase van de
levenscyclus van pc's mogelijk.
Bespaar tot

25%

2

op pc-levenscyclusbeheer
met Dell PC as a Service

De vernieuwingscyclus verkorten
Huidige gebruikers melden kortere vernieuwingscycli
in vergelijking met standaard vernieuwingssnelheden
zonder PCaaS PC, hetgeen weer leidt tot hogere
productiviteit en geringere IT-inspanningen bij het
beheren van de computerbehoeften.

Gemiddeld denkt deze groep dat PCaaS hun
vernieuwingscyclus zal verkorten met tot wel

5 maanden

1

IT-transformatie aandrijven
De meeste organisaties geloven dat PC as a Service
een grote impact op hun bedrijfsvoering zal hebben of
zelfs zal leiden tot een aanzienlijke transformatie van
hun bedrijfsvoering. PC as a Service zal IT helpen om
te voorzien in de veranderende apparaatbehoeften en
-voorkeuren van eindgebruikers en bij het realiseren
van een flexibele en schaalbare apparaatstrategie.

66%

1

gelooft dat PC as a Service een
grote impact op hun bedrijfsvoering
zal hebben of zelfs zal leiden tot
een aanzienlijke transformatie van
hun bedrijfsvoering

De oplossing is eenvoudig: Dell PC as a Service.
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Financieringsopties

Een vaste, transparante prijs per seat per maand
Neem contact op met uw bestaande
verkoopvertegenwoordiger bij Dell.
Lease en financiering worden verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende zakelijke klanten door Dell Bank International
d.a.c, handelend onder de naam Dell Financial Services (DFS) gevestigd te Innovation House, Cherrywood Science &
Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aanbiedingen kunnen
zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product, of men in
aanmerking komt voor kredietgoedkeuring en uitvoering van verstrekte documentatie aan en acceptatie door DFS. Niet alle
klanten komen in aanmerking voor deze tarieven. Dell EMC en het DELL EMC logo zijn handelsmerken van Dell Inc.
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Onderzoek van IDC onder meerdere klanten naar Device as a Service 2018 (wereldwijde resultaten), februari 2018
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Gebaseerd op de PC Lifecycle Services Estimator-tool van Dell die is ontwikkeld door Forrester Consulting, in opdracht van
Dell en Intel®, in mei 2018. Geschatte besparingen zijn berekend over 3 jaar en zijn inclusief hardware, software, services en
andere resource-aanpassingen voor het complete levenscyclusbeheer voor pc's.
Ga voor meer informatie naar: https://tools.totaleconomicimpact.com/go/dell/pclifecycle/index.html

Dell en het Dell logo zijn handelsmerken van Dell Inc. Op transacties met overheden of openbare
organisaties kunnen beperkingen en aanvullende vereisten van toepassing zijn. © Copyright 2018
Dell Inc. Dell EMC is van mening dat de informatie in dit document accuraat is op de publicatiedatum. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Juli 2018 | Infographic over PC as a
Service – WW

