
Ju kortare, desto bättre
Ledende bransjeanalytikere er enige om at den optimale
oppdateringssyklusen er på mellom 3 og 4,5 år, og at
kortere IT-livssykluser og proaktiv styring gir betraktelig
lavere kostnader og forbedret produktivitet.

All den flexibilitet du vill ha och den 
förutsägbarhet du behöver
Med Cisco Capital™ Lifecycle Financing får du den
finansiella flexibilitet du behöver för att systematiskt
uppgradera dina tekniktillgångar i linje med både aktuell
affärsstrategi och framtidsvision, samtidigt som du håller 
dig inom förutsägbara budgetar.

Anpassa teknikinvesteringar
Tack vare våra kompletta, prisvärda och konkurrenskraftiga 
finansiella lösningar kan du:

• Enkelt strukturera om finansieringskapital så att du klarar 
alla utmaningar verksamheten ställs inför

• Utnyttja investeringar effektivt för att snabbare få 
konkurrenskraftiga fördelar

• Få ut mesta möjliga av Cisco®-innovation och optimera 
teknikens livscykel

• Minska OpEx och begränsa CapEx

• Minska den totala kostnaden för lösningar genom att 
regelbundet förnya och uppgradera tekniken

• Skydda kapital och kassaflöde, och minska trycket på 
ansträngda budgetar

• Sprida ut totalkostnaderna över tid genom att införliva 
omkostnader för implementering, service och underhåll i 
en enda finansiell lösning.

Hjälper dig att anpassa 
dina teknikinvesteringar till 
förändrade organisationskrav
Hur strategiskt arbetar du med finansiering?
Beslutet om hur teknik ska köpas in är minst lika viktigt som 
vad som ska köpas in. De smartaste inköpsstrategierna 
kräver att du är proaktiv vid hanteringen av utrustningens 
livscykler och kan:

• Anpassa IT-prioriteringar till affärsinitiativ

• Maximera ansträngda budgetar

• Påskynda och öka framgången för IT-projekt

• Iinförliva driftsflexibilitet och teknikförnyelse i arbetssättet.

At-A-Glance

Lifecycle Financing
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Beslutet om hur teknik ska köpas in är minst lika viktigt som vad 
som ska köpas in
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Med Lifecycle Financing blir inte teknikinköp en kostnad, utan en möjlighet att ge mervärde till
företaget och uppfylla alla föränderliga affärskrav

Introduktion av Cisco Capital

Cisco Capital är ett helägt dotterbolag till 
Cisco Systems som specialiserar sig på att 
tillhandahålla flexibla och innovativa
finansieringslösningar för Ciscos kunder i hela 
världen. Gå till ciscocapital.com/emea om du 
vill veta mer eller kontakta din Account
Manager. Du kan även söka efter din  
Cisco-partner och ta reda på hur du kan få 
hjälp av Lifecycle Financing från Cisco Capital.

       

 

 
 

 
   

 
 

 
  

Vi hjälper dig att
proaktivt hantera

teknikens livscykler
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Kassering

Cisco Capital ser till att alla 
lösningar som inte längre ger 
maximal effekt blir utbytta på 
ett miljömedvetet sätt, i enlighet 
med branschregler och vår egen 
detaljerade miljöpolicy.

Inköp

Vi börjar med att jämföra din 
affärsoch IT-vision med din 
finansiella kapacitet för att se hur 
vi kan hjälpa dig att överbrygga 
eventuella luckor som håller din 
verksamhet tillbaka.

Driftsättning

Därefter utarbetar vi ett finansiellt 
huvudavtal. Det ger en flexibel 
kontraktsbunden grund som är 
utformad att förändras med tiden. 
Avtalet ska innehålla information 
om finansiella tidsscheman, 
materialförteckning, serienummer 
och betalningsvillkor.

Underhåll

Tekniskt underhåll behandlas ofta 
i ett enda, heltäckande avtal, så 
att du får flexibilitet att lägga till 
betalningar för nyckeltjänster i 
den takt du behöver dem.

Uppgradering/förnyelse

Det här utlöses ofta av att företaget utvecklas, t.ex. slås samman 
med ett annat företag eller expanderar. Vi strukturerar om ditt 
finansiella kapital så att du kan möta dina föränderliga IT-krav och 
se till att föra inköpscykeln framåt strategiskt, snabbt och enkelt. Financing Business Innovation
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