
Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο!
Κορυφαίοι αναλυτές του κλάδου συμφωνούν ότι ο 
ιδανικός κύκλος ανανέωσης κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 
4,5 ετών — με μικρότερους κύκλους ζωής τεχνολογικού 
εξοπλισμού και σωστή διαχείριση, τα οποία διασφαλίζουν 
σημαντική μείωση του κόστους και αξιοσημείωτη αύξηση 
της παραγωγικότητας.

Η ευελιξία που θέλετε σε συνδυασμό με 
την προβλεψιμότητα που χρειάζεστε
Η Χρηματοδότηση κύκλου ζωής από τη Cisco Capital™ 
σας προσφέρει την οικονομική ευελιξία να ανανεώνετε 
συστηματικά τους τεχνολογικούς σας πόρους, σύμφωνα 
με την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική σας και το 
μελλοντικό σας όραμα, διατηρώντας παράλληλα τους 
προϋπολογισμούς σε προβλέψιμα επίπεδα.

Εναρμονισμένες τεχνολογικές επενδύσεις
Οι ολοκληρωμένες, οικονομικά προσιτές και ανταγωνιστικές 
χρηματοδοτικές μας λύσεις σας παρέχουν την υποστήριξη 
που χρειάζεστε για:

• Να αναδιαρθρώσετε τη χρηματοδότησή σας, με άνεση 
και ευελιξία, ώστε να είστε σε θέση να ικανοποιείτε τις 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές σας ανάγκες,

• Να επισπεύσετε τις επενδύσεις σας, επιτυγχάνοντας 
ταχύτερα το επιθυμητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,

• Να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις καινοτομίες της Cisco® 
και να βελτιστοποιήσετε τον κύκλο ζωής των τεχνολογικών 
λύσεων και προϊόντων,

• Να μειώσετε το κόστος λειτουργίας και να περιορίσετε τις 
κεφαλαιακές δαπάνες,

• Να περιορίσετε το συνολικό κόστος λύσης με τακτικές 
τεχνολογικές ανανεώσεις και αναβαθμίσεις,

• Να προστατεύσετε το κεφάλαιο και τις ταμειακές 
ροές σας, μετριάζοντας την πίεση του οικονομικού 
προϋπολογισμού

• Να κατανείμετε καλύτερα το συνολικό κόστος στη 
διάρκεια του χρόνου, συγκεντρώνοντας τις δαπάνες 
υλοποίησης, εξυπηρέτησης και συντήρησης σε μία 
χρηματοδοτική λύση.

Για τεχνολογικές επενδύσεις 
απόλυτα εναρμονισμένες 
με τις μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές σαςανάγκες!
Η χρηματοδοτική σας προσέγγιση είναι 
στρατηγικά σχεδιασμένη;
Η επιλογή του τρόπου απόκτησης τεχνολογικών προϊόντων 
είναι τελικά εξίσου σημαντική με την επιλογή προϊόντων που 
θεωρείτε απαραίτητα για την επιχείρησή σας. Οι εξυπνότερες 
στρατηγικές απόκτησης σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε 
προληπτικά τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού σας:

• Εναρμονίζοντας τεχνολογικές προτεραιότητες με 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

• Μεγιστοποιώντας περιορισμένους οικονομικούς πόρους

• Ενισχύοντας την επιτυχία έργων του τομέα Πληροφορικής

• Αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε, με βάση τη 
λειτουργική ευελιξία και την τεχνολογική ανανέωση.

At-A-Glance

Χρηματοδότηση κύκλου ζωής
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Με τη Χρηματοδότηση κύκλου ζωής, η αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού μπορεί πλέον να θεωρείται ως μια ευκαιρία αύξησης των οφελών 
για την επιχείρησή σας και ικανοποίησης των συνεχώς μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών αναγκών σας και όχι ως κόστος

Λίγα λόγια για τη Cisco Capital

Η Cisco Capital είναι μια εξ ολοκλήρου 
θυγατρική εταιρεία της Cisco Systems 
και ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων για τους 
πελάτες της Cisco παγκοσμίως. Επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση ciscocapital.com/emea για να 
μάθετε περισσότερα ή επικοινωνήστε με το 
διαχειριστή λογαριασμού σας ή ένα συνεργάτη 
της Cisco και μάθετε πώς μπορείτε να 
επωφεληθείτε από τη Χρηματοδότηση κύκλου 
ζωής της Cisco Capital.
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Εγκατάσταση

Ανακύκλωση

Η Cisco Capital θα διασφαλίσει 
ότι κάθε λύση που παύει 
να παρέχει τα απαιτούμενα 
οφέλη, θα ανανεώνεται με 
σεβασμό προς το περιβάλλον, 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
του εκάστοτε κλάδου και 
βάσει της ολοκληρωμένης 
οικολογικής πολιτικής της 
εταιρείας μας.

Απόκτηση

Αρχίζουμε αντιστοιχίζοντας την 
επιχείρηση και το όραμά σας στον τομέα 
της Πληροφορικής με τα οικονομικά 
σας δεδομένα και βρίσκουμε τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
σας βοηθήσουμε να καλύψετε τυχόν 
κενά, ώστε να επιτύχετε την επιθυμητή 
στρατηγική υπεροχή.

Εγκατάσταση

Ακολουθεί η κατάρτιση μιας βασικής 
σύμβασης χρηματοδότησης. Η 
σύμβαση αυτή παρέχει μια ευέλικτη 
βάση, σχεδιασμένη να εξελίσσεται 
με την πάροδο του χρόνου, και 
περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα 
χρηματοδοτικά χρονοδιαγράμματα, τον 
κατάλογο των σχετικών προϊόντων, 
τους σειριακούς αριθμούς και τους 
όρους πληρωμής.

Συντήρηση

Συχνά, η συντήρηση των 
τεχνολογικών προϊόντων θα 
καλύπτεται από μία, ολοκληρωμένη 
σύμβαση, ώστε να μπορείτε να 
προσθέτετε με ευελιξία τυχόν 
πληρωμές για βασικές υπηρεσίες 
που ενδέχεται να χρειάζεστε.

Αναβάθμιση/Ανανέωση

Συνήθως καθίσταται αναγκαία από κάποιον επείγοντα και 
επιτακτικό επιχειρηματικό παράγοντα, όπως, για παράδειγμα, 
μια συγχώνευση ή μια επέκταση της επιχείρησης. Θα 
αναδιαρθρώνουμε τις οικονομικές σας δυνατότητες, ώστε να 
μπορείτε να ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας 
στον τομέα της Πληροφορικής, διασφαλίζοντας τη στρατηγική 
πρόοδο των επενδύσεών σας, με ταχύτητα και άνεση.
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