
O Dell Bank International d.a.c. presta serviços de locação financeira e financiamento a clientes institucionais através da Dell Financial Services (DFS) sita em Innovation House, 
Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlanda, sob a supervisão do Banco Central da Irlanda. As ofertas podem ser objeto de alteração sem aviso prévio 
e encontram-se dependentes da disponibilidade dos produtos, aprovação do crédito e outorga dos documentos fornecidos e aceites pela DFS. A expressão Dell EMC e o logótipo 
DELL EMC são marcas registadas da propriedade da Dell Inc.

Quer seja uma empresa intermédia em rápido 
crescimento com necessidades tecnológicas que 

ultrapassam o seu orçamento atual ou uma 
entidade global em busca de estabelecer 

um ambiente de pagamento por utilização 
em todo o seu centro de dados, o nosso 

portefólio de OpenScale Payment 
Solutions** pode ajudar a enfrentar todos 

os desafios. Estas opções permitem 
tirar o máximo partido possível 

das tecnologias e do orçamento 
quando a sua empresa exige 

elevada agilidade e flexibilidade.

Para determinar qual destes produtos é o adequado para a sua empresa, contacte 
a Dell EMC ou o representante de vendas da Dell Financial Services.

OpenScale Payment Solutions

Faça uma gestão eficaz das aquisições e 
utilizações de TI com soluções de pagamento 

flexíveis da Dell Financial Services™.

PAY AS YOU GROW 
Adquira todos os ativos previamente com pagamentos que 
se adaptam ao crescimento previsto da sua empresa.

PROVISION AND PAY
Adquira tecnologias ao longo do tempo com ciclos recorrentes de 
planeamento, implementação e pagamento.

READY CAPACITY
Adquira agora capacidade base e de reserva enquanto adia os 
pagamentos da capacidade de reserva até esta ser ativada ou terem 
passado nove meses.

FLEX ON DEMAND 
Adquira agora capacidade base e de reserva. Efetue um pagamento mínimo fixo 
para a capacidade base e pague a capacidade de reserva conforme a utilização.

DATACENTER UTILITY 
Estabeleça um ambiente de pagamento por utilização em toda a sua infraestrutura de TI.

CLOUD FLEX
Avalie a praticabilidade de um produto em nuvem híbrido no local.
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