Modernize seu ambiente de TI
com as soluções de pagamento
Microsoft Financing
As empresas do setor financeiro enfrentam atualmente muitas ameaças de segurança,
regulamentações mais rigorosas e a necessidade de melhorarem a experiência dos clientes.
Existe uma necessidade crítica de atualizar e integrar diferentes sistemas legados em uma
solução de TI moderna e adaptável que possa oferecer suporte a esses desafios.
Com uma gama de soluções de pagamento simples e flexíveis, o Microsoft Financing pode
ajudar sua organização a enfrentar os desafios em torno dos investimentos necessários para a
construção de capacidades de última geração.
Planos
personalizados
e alinhados com
sua estratégia de
modernização

Soluções de pagamento
abrangentes que cobrem
as necessidades de
hardware, software e
serviços

Adquira os
sistemas de TI
poderosos,
flexíveis e móveis
que você precisa

Caso de cliente
Cliente: Um grande banco australiano.
Desafio: As restrições no orçamento de TI ameaçavam atrasar a modernização
do ambiente de TI.
Solução: Uma solução de pagamento oferecida pela Microsoft Financing permitiu
que o Banco adquirisse a Solução de TI complete que precisavam, em vez de ficarem
limitados pelo atual orçamento anual.

Quer saber mais?
Descubra como a Microsoft Financing pode facilitar a adoção das
soluções de TI da Microsoft:
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