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– ett enkelt sätt att regelbundet uppdatera 
din IT och spara pengar.



Varför är det nödvändigt att uppgradera din IT?

Teknologin utvecklas ständigt, prestanda och effektivitet blir bättre hela tiden, samtidigt 
som efterfrågan på big data, mobilitetslösningar och molnteknik  ställer allt högre krav. 
Den som fortsätter att använda teknik långt efter “bäst före-datum” riskerar att hamna 
på efterkälken.

Regelbundna IT-uppdateringar kan göra betydande skillnader inom områden som 
prestanda och kostnadskontroll.

• Rusta personalen inför framtiden 
Dagens stationära och bärbara datorer kan höja produktiviteten med upp till 50% 
jämfört med fem år gamla datorer.1

• Förbättra säkerheten 
Hela 75%2 av alla organisationer har varit utsatta för dataintrång under de 
senaste tolv månaderna. Äldre enheter är oftast inte kompatibla med de 
senaste säkerhetsuppdateringarna medan den senaste teknologin har stöd för 
avancerade krypterings- som autentiseringsfunktioner som skyddar data oavsett 
var personalen väljer att arbeta.

• Spara pengar 
Utrustning som är äldre än tre år kostar betydligt mer att underhålla jämfört  
med ny IT. Dessutom är nyare teknologi lättare att anpassa till ändrade krav  
från verksamheten.3

Fair Market Value leasing

Fair Market Value leasing från Dell Financial Services (DFS) – ibland även kallad 
operationell hyra – är ett enkelt sätt att regelbundet uppdatera din IT och samtidigt 
spara pengar.

Med en FMV-lease har du möjlighet att skaffa ny utrustning och endast betala för 
nyttjandet av utrustningen, inte dess ägande. Vid hyresperiodens slut kan du välja 
mellan att lämna tillbaka utrustningen och uppdatera, förlänga leasingperioden eller 
köpa loss utrustningen.

Med den här lösningen betalar du oftast mindre än vid kontantköp. Enligt en 
undersökning4 från IDC är leasing ett mer kostnadseffektivt alternativ än att köpa 
utrustningen. Exempel:

• Bärbara datorer som leasas i sex år och uppdateras är 24% billigare än datorer 
som betalas kontant.

• Leasing av två generationer x86-servrar i sex år kostar 32% mindre än att köpa 
en server och behålla den i sex år.

Fair Market Value leasing från DFS ger många fördelar:

• Frihet att uppdatera till ny teknologi när behovet uppstår.
• Låg eller ingen kontantinsats.
• Möjliggör en aktiv IT-livscykelhantering.
• Ger kostnadseffektiv uppgradering.
• Skydd mot föråldrad utrustningen.
• Eliminerar utmaningarna när utrustningen ska avyttras/kasseras.
• Frigör kapital och ger ett jämnare kassaflöde.

”Det är inte längre 
särskilt klokt att äga 
teknologi. Leasing av 
två generationer laptop 
i sex år är 24 % billigare 
än att köpa en dator och 
behålla den i sex år.”
IDC
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Ta reda på mer genom att kontakta din Dell EMC  
Account Manager eller besöka Dell.com/DFS_SE

”Vi kan skapa 
innovationer som delvis 
möjliggörs med FMV-
lease och  att vi kan ha 
den senaste teknologin.”
Hein Brat, 
Director of New Business, Bitbrains.
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