Transformacja
bez ograniczeń?
To coś nowego…

Regularna modernizacja rozwiązań technologicznych może w
istotny sposób wpłynąć na wydajność i koszty.
W ramach promocyjnej oferty Dell Financial Services można
zmodernizować wykorzystywane rozwiązania technologiczne i
zapłacić mniej niż w przypadku zakupu gotówkowego, rozkładając
zobowiązania na 36 miesięcy okresu leasingu.

„Komputery osobiste zarządzane w ramach leasingu z
opcją zmodernizowania kosztują 24% mniej niż komputery
osobiste kupowane wprost.
Serwery zarządzane w ramach 3-letniego cyklu
modernizacji sprzętu kosztują 33% mniej niż serwery
kupowane wprost”*

Gotowość na
przyszłość

Większe
bezpieczeństwo

Dostępne dziś komputery
stacjonarne i laptopy mogą
poprawić produktywność
pracownika o 50% w porównaniu
z urządzeniami mającymi pięć lat.

Starsze urządzenia nie są zgodne
z nowoczesnymi mechanizmami
zapewniania bezpieczeństwa. Tylko
najnowsze rozwiązania technologiczne
zapewniają wszechstronną obsługę
bieżących technik szyfrowania i
uwierzytelniania, zabezpieczając dane
niezależnie od tego, gdzie pracują
pracownicy firmy.

Oszczędności
Utrzymywanie rozwiązań
technologicznych starszych
niż trzy lata wymaga dużych
nakładów pieniężnych. Systemy IT
najnowszej generacji można dużo
łatwiej dostosować do dynamicznie
zmieniających się potrzeb
biznesowych.

* Źródło: Artykuł przeglądowy firmy IDC sponsorowany przez firmę Dell: „Finansowanie i leasing komputerów: zalety wykorzystania strategii leasingu
komputerów dla firm”, październik 2017 oraz artykuł przeglądowy firmy IDC sponsorowany przez firmę Dell, „Akceleracja zwinności biznesu z wykorzystaniem
krótszych cykli odświeżania rozwiązań serwerowych”, maj 2017

Jak zmodernizować sprzęt i zapłacić mniej
Promocyjna oferta Fair Market Value Lease (FMV) pozwala na uzyskanie łącznego kosztu posiadania
(TCO) na poziomie 87% w 36-miesięcznym okresie leasingu. Umożliwia także regularną modernizację
infrastruktury IT, zapobiega korzystaniu z przestarzałych technologii oraz wzrostowi kosztów — przy
cenach niższych niż w przypadku zakupu gotówkowego i z rozłożeniem zobowiązań na 36 miesięcy
okresu leasingu.
Elastyczność
Pod koniec okresu leasingu można zwrócić
rozwiązanie lub wydłużyć okres użytkowania.

Łatwy do zaplanowania i wydajny budżet
Mniejszy koszt w 36-miesięcznym okresie
leasingu niż przy zakupie sprzętu za gotówkę.

Okres 36 miesięcy1:
Zapłać cenę niższą niż pierwotna
W przypadku systemu kosztującego 10 000 GBP, wnosząc 12 cokwartalnych płatności w wysokości
725 GBP, czyli 8700 GBP łącznie, uzyskuje się łączny koszt posiadania (TCO) na poziomie 87%,
zakładając że system zostanie zwrócony.

Promocyjna oferta FMV umożliwiająca uzyskanie łącznego kosztu posiadania
(TCO) na poziomie 87%, obejmująca rozwiązania klienckie, serwerowe i sieciowe
jest dostępna do 4 sierpnia 2019 r.
Jeśli zamiast cyklicznej modernizacji systemów IT priorytetem jest niedrogie rozwiązanie z
regularnymi płatnościami przez 36 lub 48 miesięcy, warto rozważyć skorzystanie z promocyjnego
oprocentowania w wysokości 1,75%. Promocyjna oferta z oprocentowaniem 1,75% obejmująca
rozwiązania klienckie, serwerowe i sieciowe jest dostępna do 4 sierpnia 2019 r.

Aby zainicjować transformację IT w swojej firmie,
skontaktuj się z Opiekunem klienta
DellEMC albo Dell Financial Services.
Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi działalność handlową pod nazwą Dell
Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez
Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta,
decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych warunków. Dell
EMC i logo DELL EMC są znakami towarowymi Dell Inc.”

