DELL FINANCIAL SERVICES™
Den rette teknologi, lige nu.

Finansiering – giver dig friheden til at få den teknologi, du har brug for,
når du har brug for den.
I et it-landskab der ændrer sig hastigt, har teknologiske trends som cloud,
mobilitet, big data og sikkerhed en enorm betydning som presser it-afdelinger
og virksomhedsledere til at gentænke mulighederne for at skabe effektivitet,
produktivitet og beskyttelse.
Dell Financial Services giver en strategisk tilgang til at finansiere it-løsninger, der
kan være en afgørende forskel. Du kan bruge finansiering som et styringsværktøj i
hele it-udstyrets livscyklus, fra planlægning af nye systemer til sikker bortskaffelse
af gammelt udstyr. Nu kan du finansiere opgraderinger, når de er nødvendige,
så overgangen til nyt it-udstyr kan planlægges efter finansieringsvilkår, der er
tilpasset efter opdateringscyklusser frem for ad hoc, som økonomien tillader det.
Dell Financial Services giver en samlet løsning, der styrker planlægningen af
opgraderinger og administrerer de samlede omkostninger (TCO) og dermed tager
hånd om de udfordringer, som både virksomhedens it-direktør og administrerende
direktør står over for.

“Servere, der
administreres via
operationel leasing,
koster 32 % mindre
end servere, der
købes direkte.”
IDC, januar 2015

For it-direktøren kan finansiering via Dell Financial Services:
•

Muliggøre opdateringer af teknologien, så man undgår at fortsætte med at
bruge dyre, forældede systemer

•

Give fleksibilitet i beslutningerne vedrørende opgraderinger

•

Håndtere driftsmæssige begrænsninger og muliggøre tilpasning af
ressourcer og løsninger

For den administrerende direktør kan finansiering via Dell Financial Services:
•

Give forudsigelige udgifter over et defineret tidsrum

•

Ændre udgiften fra kapitaludgifter til driftsudgifter, så der bevares kapital
til brug andetsteds

•

Muliggøre modernisering af infrastrukturen, så man undgår eskalerende
vedligeholdelsesomkostninger og kan opretholde en høj effektivitetsgrad

Hvorfor Dell Financial Services?
Dell Financial Services har en løsningsorienteret tilgang, der skal gøre det nemt
for dig og din organisation at anskaffe den teknologi, du har brug for, når du har
brug for den, og få mest ud af begrænsede it-budgetter. Dell Financial Services
kan finansiere komplette løsninger efter behov, og det er en one-stop-shop for alle
behov for finansiering af teknologi, herunder hardware, software og services fra
Dell EMC og tredjeparter.
Leasing gennem Dell Financial Services giver:
•

Mulighed for lavere samlede omkostninger, der kan gøre attraktive projekter til
overkommelige investeringer.

•

Services ved leasingkontraktens afslutning, med kundevenlige betingelser og
sikker, miljøvenlig bortskaffelse.

•

Internationale muligheder med et netværk af partnere i over 50 lande, der
understøtter ensartede, internationale leasingstrategier.

Hvis du vil vide mere om Dell Financial Services, skal
du kontakte din Dell EMC-salgsrepræsentant eller
besøge Dell.com/DFS_DK.
Leasing og financiering til kvalificerede kunder hos Dell Bank International d.a.c., der opererer under navnet
Dell Financial Services (DFS) og har adresse på Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park,
Cherrywood, Dublin 18, Irland og er reguleret af Central Bank of Ireland. Tilbud kan ændres uden varsel og der tages
forbehold for produkttilgængelighed, kreditgodkendelse og dokumentation fra DFS, som er acceptabel for DFS.
Varemærkerettighederne Dell EMC og Dells EMC logo tilhører Dell Inc.

“Leasing af to
generationer pc’er
over seks år er 24
% billigere end at
købe én maskine og
drifte den i seks år.”
IDC, januar 2015

“Vi synes, at Dell havde
bedre forståelse for vores
økonomiske situation,
og med Dell Financial
Services har vi kunnet
anskaffe de stationære
pc’er og blive inden for
budgettet. Vi følte, at
Dell var meget lydhøre
over for vores behov.”
Thomas Marshall,
skoleinspektør,
Baverstock Academy

