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Leasing Fair Market Value Lease – den enkle
løsning til regelmæssig opdatering af teknologi
og reducering af virksomhedens omkostninger.

Hvorfor opdatere?
I takt med at teknologien udvikler sig med henblik på bedre ydeevne og større
effektivitet, og efterhånden som kravene til Big Data, mobilitet og cloud bliver stadig
mere vigtige for den fremtidssikrede virksomhed, risikerer virksomheder at falde
bagud, hvis de fortsætter med at bruge teknologi, der burde have været udfaset.

NY

Regelmæssig opdatering af teknologi kan gøre en væsentlig forskel i relation til
ydeevne og omkostninger.
•

Fremtidssikrede medarbejdere:
Moderne stationære pc’er og bærbare pc’er kan øge medarbejdernes produktivitet
med op til 50 % sammenlignet med enheder, som er fem år gamle.1

•

Større sikkerhed:
Mens 75 % af virksomhederne har været udsat for sikkerhedsbrud i de
sidste 12 måneder, og ældre enheder ikke er kompatible med mange nye
sikkerhedsopdateringer, understøtter den nyeste teknologi omfattende
krypterings- og godkendelsesfunktioner, hvilket holder data sikre, uanset hvor
medarbejderne arbejder.2

•

Spar penge:
Teknologi, som er mere end tre år gammel, koster væsentlig mere at vedligeholde,
og ny it er meget lettere at tilpasse stigende virksomhedskrav.3

“Vi kan drive en del
af vores innovation
gennem restværdien af
vores leasede løsninger,
hvilket gør det muligt
for os at tilpasse os til
den nyeste teknologi.”
Hein Brat,
direktør for New Business, Bitbrains.

Fair Market Value Lease
En Fair Market Value Lease fra DELL Financial Services – ofte kaldet Operationel
Leasing - er den enkle løsning til opdatering af din teknologi og reducering af dine
omkostninger.
Denne model giver dig adgang til moderne it-hardware, samtidig med at du kun betaler
for brugen af udstyret, ikke ejerskabet. Ved slutningen af leasingen kan du vælge at
returnere udstyret og få det opdateret, forlænge leasingen eller købe det; vælg den
løsning der passer Jer bedst.
Løsningen betyder, at du ofte betaler mindre end den kontante pris. En nylig IDCdataundersøgelse viser tydeligt, at leasing kan være mere omkostningseffektiv end at
købe udstyret direkte.4 For eksempel:
•
•

Notebooks, der administreres via Refresh Leasing, koster 24 % mindre end
Notebooks, der købes kontant.
Leasing af to generationer x86-servere over seks år koster 32 % mindre end at
købe én server og beholde den i seks år.

En Dell Financial Services Fair Market Lease giver mange fordele:
•
•
•
•
•
•
•

Frihed til at implementere den rigtige teknologi, så snart det er nødvendigt
Få eller ingen opstartsomkostninger
Tillader aktiv administration i it-levetiden
Giver mulighed for effektive og omkostningseffektive udvidelser og opgraderinger
Beskytter mod forældet teknologi
Eliminerer problemer med overholde love og regler om bortskaffelse af e-affald
Frigør kapital og beskytter likviditeten

Hvis du vil vide mere, skal du kontakte din
Dell EMC-salgsrepræsentant eller besøge Dell.com/DFS_DK
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‘Det kan ikke længere
betale sig at eje
teknologi - leasing af to
generationer pc’er over
seks år er 24 % billigere
end at købe én maskine
og beholde den i seks år.’
IDC

