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Een toonaangevend Europees transportbedrijf was
bezig met een snelle internationale uitbreiding en had
behoefte aan een complete oplossing voor het
verrichten van tijdig onderhoud, vereenvoudigen
van de inkoop van onderdelen en verhogen
van de serviceniveaus. In samenwerking met
IBM implementeerden zij een oplossing voor
informatiebeheer waarmee het bedrijf zich kan
voorbereiden op toekomstige obstakels bij de
klantenservice, het plannen van onderhoud op basis
van de verwachte vereisten en het reorganiseren
van de inkoop van reserveonderdelen om tot
grotere besparingen te komen. De oplossing heeft het
wagenparkbeheer van het bedrijf verbeterd, de service
uitgebreid en uiteindelijk de kosten verlaagd. Door
inschakeling van IBM Global Financing heeft het bedrijf de
besluitvorming versneld en een beter rendement op
investeringen gerealiseerd.
Een Amerikaanse organisatie voor
gezondheidszorg had behoefte aan een pakket voor
business intelligence en performancebeheer om meer
inzicht te krijgen in de operationele en ﬁnanciële
activiteiten. Onder leiding van IBM Global Business
Services heeft de organisatie een enterprise-oplossing
voor datawarehousing geïmplementeerd, waarvan
de toonaangevende IBM Cognos-software en
IBM System x-bladeservers deel uitmaakten. Dankzij
een ﬁnancieringspakket van IBM Global Financing
realiseerde de organisatie de voordelen van de oplossing bij
het bereiken van de mijlpalen voor het project, terwijl de
betalingen werden gespreid over de totale duur van de
overeenkomst.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de mogelijkheid om vandaag
te investeren in uw toekomst, neem dan contact op met
uw IBM Global Financing-vertegenwoordiger of
IBM Business Partner, of bezoek de website van
IBM Global Financing: ibm.com/ﬁnancing/nl
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Door ﬂexibele ﬁnancieringsopties blijft uw
organisatie de concurrentie een stap voor

Op de toekomst gerichte organisaties
omarmen verandering en innovatie
De wereld wordt steeds meer geïnstrumenteerd en
onderling verbonden doordat er intelligente software
wordt opgenomen in de systemen waarvan bedrijven
afhankelijk zijn. Het resultaat is een slimmere planeet,
aangejaagd door toekomstgerichte organisaties die de
dynamische veranderingen zien als een kans om
te innoveren. IBM helpt deze klanten om positief te
reageren op deze ontwikkeling in de IT met
ﬂexibele en krachtige IT-oplossingen.

Behoefte aan innovatie in balans
brengen met de realiteit van een
beperkt budget
Hoewel veel bedrijven willen innoveren om hun klanten
beter van dienst te zijn en de concurrentie voor te
blijven, maken zij zich ook zorgen over de hoge kosten
van aanschaf en onderhoud van de vereiste technologie.
Bedrijven houden hun IT-investeringen meer dan ooit in
de gaten en springen zo zuinig mogelijk om met hun
kapitaal. Deze realiteit kan het vinden van ﬁnanciering
voor deze investeringen lastig maken. IBM Global
Financing kan organisaties helpen met de ITﬁnanciering die zij nodig hebben om verder te groeien.

Investeer op een betaalbare manier
in uw toekomst – vandaag
Met IBM Global Financing kan uw bedrijf de IToplossingen die u nodig hebt vandaag aanschaffen en
kapitaal opzij leggen voor andere strategische
doeleinden. Met onze ﬂexibele ﬁnancieringsopties kunt
u aanvangskosten vermijden en bestedingen beter
afstemmen op de verwachte voordelen

Wilt u:

IBM Global Financing kan uitkomst
bieden:

Uw cashﬂow
maximaliseren

Aanvangsinvesteringen minimaliseren
en projectkosten beter afstemmen op
de verwachte voordelen

In een vroeg stadium
een positieve cashﬂow
behalen

Het terugverdienen van projectkosten
versnellen

Nu een volledige,
betaalbare oplossing

Kosten en uitgaven verspreiden over
verschillende budgetjaren

Het risico op
verouderde technologie
verkleinen

Door leasing houdt u uw ITinfrastructuur up-to-date met de
laatste technologie op een ﬁnancieel
aantrekkelijke en kosteneffectieve
manier

Kosten besparen en ROI
(return on investment)
verbeteren

Verlaag de lopende onderhouds- en
ondersteuningskosten met FMVrefreshes (Full Market Value) op
basis van leasing en verbeter het
rendement op uw investeringen met
FMV-leases waarvan de kosten lager
zijn op contantewaardebasis dan bij
rechtstreekse aankoop

Break-evenpoint voor cashflow van project
versnellen met IBM Global Financing
Positieve cashflow

Tijd

Negatieve cashflow
Cumulatieve cashflow met IBM Global Financing
Cumulatieve cashflow zonder IBM Global Financing
Cumulatieve contante betalingen met IBM Global Financing
Cumulatieve contante betalingen zonder IBM Global Financing

Biedt de ﬁnanciële voordelen die het
belangrijkst zijn voor uw business
IBM Global Financing biedt een uitgebreide reeks
ﬁnancieringsopties voor bedrijven van welke omvang
dan ook en uit elke mogelijke sector. Wij kunnen
betalingsstructuren aanpassen om tegemoet te komen aan
de ﬁnanciële behoeften van uw organisatie. We maken de
optimale oplossing mogelijk door zeer scherpe tarieven,
ﬂexibele voorwaarden en het bieden van ﬁnanciering met
termijnbetalingen voor de complete oplossing, inclusief
services, software en hardware van IBM en andere ITleveranciers. Certiﬁed Pre-owned Equipment is een andere
optie die wij bieden om u in de gelegenheid te stellen de
vereiste technologie aan te schaffen.

Stelt innovatieve bedrijven in staat
veranderingen te omarmen
IBM Global Financing helpt bedrijven bij het
versnellen van de implementatie van geavanceerde
oplossingen, zoals Business Analytics and
Optimisation en cloud computing, die bedrijven
helpen te groeien en de concurrentie een stap
voor te blijven.

