Maximize o seu
orçamento de TI com
Microsoft Financing
O atual ambiente empresarial altamente competitivo e em constante evolução exige agilidade e
um novo nível de flexibilidade para dar resposta à evolução das necessidades de TI.
As soluções de pagamento da Microsoft Financing oferecem aos clientes opções de pagamento
flexíveis que ajudam a dar resposta às suas necessidades totais de soluções de TI, otimizando o
fluxo de caixa e acelerando a implementação.

Benefícios
 Simplifique a adoção da
nuvem: financie todos os
aspectos da sua solução de TI,
incluindo software e serviços.
 Inovação da forma de pagamento:
estruture os pagamentos de acordo
com as necessidades de sua empresa;
adicione novos lugares e ajuste a
quantidade de subscrições de acordo
com as necessidades.
 Maximize o ROI: minimize os
pagamentos iniciais e pague de acordo
com a implementação da sua solução
de TI e a realização de benefícios.

Soluções de pagamento que
atendem às suas necessidades!
Pagamentos padronizados:
mensais, Trimestrais ou semestrais.
Pagamentos diferidos: sem
qualquer parcela de entrada para
um prazo pré-estabelecido
Pagamentos progressivos: concilia
a despesa de um investimento em TI
com os benefícios realizados. Ideal
para implantações graduais.
Pagamentos customizados: Alinhe
as despesas com tecnologia com o
orçamento, fluxo de caixa e planos de
implementação

Quer saber mais?
Saiba mais sobre os benefícios da Microsoft Financing e saiba como pode
adquirir as soluções de TI de que a sua empresa precisa agora!
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