DELL FINANCIAL SERVICES™

Betala för din IT när du använder den.
Med Flex On Demand kan du få den teknik du behöver, med
betalningar anpassade till den faktiska användningen.**

Dagens snabbrörliga
företagsklimat driver behovet av
omedelbar tillgänglighet. Många
köper därför överkapacitet i
förskott och betalar för IT de inte
använder. Detta förbrukar budget
samtidigt som andra viktiga
projekt riskerar att inte kunna
finansieras. Med Flex On Demand
betalar du för utrustningen när du
använder den samtidigt som du
har tillgång till buffertkapacitet.
Dina betalningar anpassas till den
faktiska användningen.

SÅ FUNGERAR DET
KAPACITETSBEHOV
Tillsammans fastställer vi dagens kapacitetsbehov
och den buffertkapacitet du kommer att behöva. All
utrustning installeras och är tillgänglig från dag ett.
FLEXIBILITET
Varje betalning består av fast kapacitet plus eventuell
rörlig buffertkapacitet. Användning av buffertkapacitet
mäts regelbundet med automatiserade verktyg som
installeras med din utrustning.
FLEX ON DEMAND
Om du nyttjar majoriteten av den installerade
buffertkapaciteten, kan ytterligare buffertkapacitet
läggas till samtidigt som din nivå av fast kapacitet och
tillhörande betalning ökar.

Visste du att ...?
“Stora IT-företag använder normalt bara 50 % av kapaciteten i sina
installerade lagringssystem.”1

Om Dell Financial Services
Dell Financial Services bildades
1997 och är ett IT finansbolag

Fördelar med Flex On Demand
•

Anpassa kostnad till användning: betala för det du nyttjar och inte för
buffertkapacitet du inte använder.

•

Öka budgeteffekten: betala för det du använder och frigör budget till
andra projekt.

•

Förbättra rörligheten: Omedelbar implementering för att hantera
kapacitetstoppar.

•

Bättre totalvärde: förkonfigurerade lösningar levereras och installeras
redo för användning.

•

Enkel och lätt att använda: redan dag ett installerar vi det du behöver
nu och i framtiden, mäter din användning med automatiserade verktyg
som installeras med utrustningen.

som erbjuder heltäckande
finansieringslösningar till partners
och kunder i Nordamerika och
Europa. Dell Financial Services
är långivare till 15 miljoner
kunder och Partners över hela
världen, med sex miljarder dollar
nyfinansiering årligen.

Exempel: Flex on Demand för att hantera förändringar
En distributör ska bygga ett nytt kundhanteringssystem som kommer att
skapa variabla lagringsbehov. Genom Flex On Demand kan de anpassa sina
betalningar till sin användning utan att betala för överkapacitet.
Diagrammet nedan visar förhållandet mellan användning och betalningar
med Flex On Demand.

Buffertkapacitet
Teknik tillgänglig för
variabel användning

Extra buffertkapacitet
kan installeras för att
hantera tillväxt.

Fast kapacitet
Fast betalning oavsett användning
Användning
Betalning

Giltighetstid

Läs mer ›

Ta reda på mer om Dell Financial Services genom att kontakta din
Dell EMC Account Manager eller besöka Dell.com/DFS_SE
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