
Kymmenen hyvää syytä harkita rahoitusratkaisua
Rahoitusratkaisut tuovat merkittäviä hyötyjä kaikenkokoisille yrityksille.
Tässä on kymmenen hyvää syytä harkita Cisco Capitalin joustavaa rahoitusratkaisua:
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1 Säästät rahaa
Cisco Capitalin™ rahoitusratkaisun ansiosta sinun ei tarvitse sitoa 
yrityksesi varoja laitteistoihin, vaan voit käyttää ne strategisiin 
investointeihin ja liiketoiminnan kasvuun tähtääviin innovaatioihin.

2 Säilytät yrityksesi luottovaran
Rahoitusratkaisumme ansiosta sinun ei tarvitse käyttää yrityksesi 
koko luottovaraa, jolloin yrityksesi käytössä on enemmän varoja.

3 Kokonaisrahoitusratkaisu
Cisco Capitalin avulla voit rahoittaa kokonaisuudessaan sekä 
yrityksesi laitteistokustannukset että niihin liittyvän ylläpidon, ohjelmistot 
ja palvelut. Tiettyjen rajoitusten puitteissa voimme tarjota rahoituksen 
myös kokonaisratkaisuasi täydentäville muille kuin Ciscon laitteille.

4 Kiinteät maksuerät
Kiinteät kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset maksuerät helpottavat 
pitkän aikavälin budjetointia.

5 Kassavirtojen hallinta
Voit maksaa laitteistoista sitä mukaa, kun uusien laitteistojen mukanaan 
tuomat tulot tai tuottavuuden kasvu toteutuu ja siten sovittaa yrityksesi 
tulot kustannuksiin.

6 Joustavuus
Voit järjestää maksuerät yrityksesi budjetin mukaan. Cisco Capital tarjoaa 
useita erilaisia perinteisiä ja räätälöityjä ratkaisuja yrityksesi tarpeisiin.

7 Ajan tasalla oleva teknologia
Rahoitusratkaisun avulla voit joustavasti siirtyä käyttämään 
yrityksesi tarvitsemia uusia teknisiä ratkaisuja.

8 Taseessa näkymätön rahoitus
Taseessa näkymättömän rahoituksen avulla yrityksesi:

• pystyy toimimaan pankki- ja lainasopimusten mukaisesti

• pysyy pääomabudjetille asetetuissa rajoissa

• voi parantaa tiettyjä rahoituksen tunnuslukuja

9 Osto- ja uusimismahdollisuus
Rahoitusratkaisumme tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden palauttaa, 
ostaa ja päivittää laitteistoja joustavasti yrityksesi tarpeiden mukaan 
vuokrasopimuksen aikana tai sen päättyessä.

10 Maksujen siirto ja muut edut
Maksujen myöhemmäksi siirron ja muiden rahoitustarjousten ja 
-ohjelmien ansiosta voit hankkia kaikki yrityksesi tarvitsemat tekniset
ratkaisut vaivattomasti.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten 
tekniikan rahoitusratkaisut voivat 
auttaa yritystäsi, käy osoitteessa 
www.ciscocapital.com/fi tai ota 
yhteyttä Cisco-kumppaniisi.


