DELL FINANCIAL SERVICES™

Uppdatera teknologin i samma takt som ni växer.
Med Provision and Pay från Dell Financial Services kan ni
planera nu, implementera och betala senare.**

Ert företag växer och ni
behöver hålla takten med
teknologiutvecklingen. Vi kan
hjälpa er att undvika långa
inköpscykler, genom Provision
and Pay kan ni planera och
implementera IT utan stora
kapital kostnader.

SÅ FUNGERAR DET
1

PLANERA OCH
BESTÄLL
Tillsammans
fastställer vi
behovet och ni
beställer baserat
på era prognoser.

2 IMPLEMENTERA 3 BÖRJA BETALA
Utrustningen
levereras och ni
installerar den.

Fakturering
börjar efter
implementeringen.

PLANERA
Analysera och
prognostisera
Beställ
utrustning

Så fungerar det
Provision and Pay kan
anpassas till ert schema,
månadsvis eller kvartalsvis.

IMPLEMENTERA
Installation
Fördela
arbetet

BETALA
Börja betala

€

Om Dell Financial Services

Fördelarna med Provision and Pay
•

Anskaffa utrustning enligt era behov

•

Skjut upp betalningarna tills dess att lösningen har implementerats

som erbjuder heltäckande

•

Anpassa betalningar med era intäkter

finansieringslösningar till partners

•

Eliminera projektförseningar till följd av långa inköpsscykler

och kunder i Nordamerika och

•

Tillmötesgå behov om brådskande utrustning

Europa. Dell Financial Services

Exempel: Synkronisera betalningar med kvartalsvis tillväxt

är långivare till 15 miljoner

För att tillgodose snabb tillväxt, behöver en molntjänstleverantör
komplettera med fem nya servrar varje kvartal de kommande tre kvartalen.
De ville inte betala i förväg men ville inte heller ha långa ledtider. Provision
and Pay tillåter dem att planera, anskaffa och driftsätta sina nya servrar
innan de började betala.

Dell Financial Services bildades
1997 och är ett IT finansbolag

kunder och partners över hela
världen, med sex miljarder dollar
nyfinansiering årligen.**

Diagrammet illustrerar livscykeln för driftsättning, fakturering och
uppgradering av de femton nya servrarna.
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Här har alla 15 servrar uppgraderats
och en ny månadsbetalning tillämpas.

Läs mer ›

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

**
Leasing och finansiering tillhandahålls kvalificerade kommersiella kunder av Dell Bank International d.a.c., verksam under namnet Dell Financial Services (DFS),
med adress Innovation House, Cherrywood Science &Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och regleras av Irlands centralbank. Erbjudanden kan komma att
ändras utan föregående meddelande och är föremål för produkttillgänglighet, kreditgodkännande och utfärdande av handlingar som tillhandahålls och godkänns av DFS.

Dell EMC och DELL EMC -logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.

