Vapaus vaihtaa?
Kuinka virkistävää...

Teknologian päivittämisestä säännöllisesti voi olla merkittävää
etua suorituskykyyn ja kustannuksiin.
Dell Financial Services -kampanjat antavat mahdollisuuden
uudistaa laitekantaasi tai käytössä olevaa teknologiaa
sekä vähentää kustannuksia 36 kuukauden vuokraaikanaverrattuna ostohintaan.

”Päätelaitteet, jotka otetaan leasingin piiriin, kustantavat
24 % vähemmän kuin ne päätelaitteet, jotka ostetaan
käteisellä..
Serverit, jotka otetaan leasingin piiriin, kustantavat
33 % vähemmän kuin serverit, jotka ostetaan
budjetista.”*

Ole valmis
tulevaisuuteen

Tämän päivän päätelaitteet
voivat lisätä työntekijän
tuottavuutta yli 50 %
enemmän verrattuna
laitteisiin, jotka ovat
viisi vuotta vanhoja.

Paranna tietoturvaa

Vanhemman sukupolven laitteet
eivät välttämättä tue uusimpia
tietoturvapäivityksiä, ja siksi
päivittäminen uudemman mallin
laitteisiin antaa mahdollisuuden
monipuolisiin kryptaus- ja
autentikointikyvykkyyksiin, jotka
auttavat pitämään yrityksesi
tiedot turvassa työntekijän
olinpaikasta riippumatta.

Säästä rahaa

Yli kolme vuotta vanha
teknologian ylläpito maksaa
huomattavasti enemmän.
Uuden sukupolven IT on
huomattavasti sopeutuvampi
muuttuviin liiketoiminnan
tarpeisiin.

*lähde: IDC:n tutkimus, Dellin sponsoroima ”PC Leasing and Financing”(Päätelaitteiden leasaus ja rahoittaminen) The Benefits to Enterprises Pursuing a PC
Leasing Strategy,” lokakuu 2017, ja IDC:n laatima, Dellin sponsoroima raportti ”Accelerate Business Agility with Faster Server Refresh Cycles,” toukokuu 2017

Kuinka päivittää teknologia ja
maksaa vähemmän
Fair Market Value Lease (FMV) -vuokrasopimuskampanjan hyödyntämällä omistamisesta aiheutuvat
kokonaiskustannukset (Total Cost of Ownership, TCO) ovat 87 % 36 kuukauden vuokrakauden aikana. Tämä
mahdollistaa säännöllisen IT:n päivityssyklin, suojaa vanhentuneilta laitteilta ja teknologialta sekä kasvavilta
kustannuksilta. 36 kuukauden vuokrakauden aikana maksettava summa on pienempi kuin käteishinta.
Joustavuutta
Ennustettavaa ja kustannustehokasta
Vuokrakauden päättyessä voit valintasi mukaan joko budjetointia
palauttaa teknologian tai pidentää käyttöaikaa.
Maksat laitteistasi käteishintaa vähemmän
36 kuukauden vuokrakauden aikana.
36 kuukauden vuokrakausi1:
Maksa alkuperäistä hintaa vähemmän
10 000 € investoinnista maksat 12 (kpl) 725 euron maksuerää kvartereittain. Yhteensä investointi
maksaa 8700 € (87% TCO), jos päätät palauttaa laitteet sopimuskauden päättyessä.

1,74 % -korkokampanja on saatavilla Dell-päätelaitteille, servereille,
tallennusjärjestelmiin ja verkkolaitteille 4.5.2019 asti.
Jos järjestelmiesi päivittäminen etukäteen määritellyn syklin mukaan ei ole sinulle tärkeää mutta olet
kiinnostunut edullisesta maksuratkaisusta 36 tai 48 kuukauden ajaksi, 1,75 %:n kampanjamme
saattaa sopia tarpeisiisi paremmin. 1,75 %:n kampanjamme on saatavilla päätelaiteratkaisuille,
palvelimille ja verkkopalveluille 4.5.2019 asti.

Jotta pääset alkuun IT-transformaatiossanne,
pyydämme sinua olemaan yhteydessä
DellEMC- tai Dell Financial Servicesin edustajaanne.
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