Simplifique a adoção do
Microsoft Azure e outras
soluções na nuvem da Microsoft
com Microsoft Financing
O Microsoft Azure e outras soluções da plataforma na nuvem da Microsoft oferecem
grandes benefícios para as empresas atuais – mas aqueles que estão procurando
uma migração podem ter restrições orçamentais para esse novo investimento.
As soluções de pagamento Microsoft Financing apoiam sua estratégia de migração
ajudando a facilitar sua adoção da plataforma na nuvem dentro de uma estrutura de
pagamentos flexíveis.
Financie todos
os aspetos da
sua migração

Alinhe os
pagamentos com
o seu orçamento,
fluxo de caixa e
implementação

Adquira e utilize
TI de acordo
com as suas
necessidades

Escolha uma solução de pagamento adequada às suas necessidades
Pagamentos padronizados –
Mensais, Trimestrais ou
semestrais

Pagamentos progressivos –
adote a plataforma gradualmente
e de acordo com os seus projetos
de implementação e migração

Quer saber mais?
Descubra como Microsoft Financing pode facilitar uma migração simples
para Azure e outras soluções da plataforma na nuvem da Microsoft :
Entre em contacto com o seu parceiro local da Microsoft ou envie um e-mail
Alemanha  Austrália  Áustria  Bélgica  Brasil  Canadá  Dinamarca 
Espanha  Estados Unidos  Finlândia  França  Irlanda  Itália  Japão 
México  Noruega  Nova Zelândia  Países Baixos  Portugal 
Reino Unido  Suécia  Suíça
Para clientes: www.microsoft.com/financing
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