Microsoft Financing oferece pagamentos customizados e flexíveis, sob medida para seu orçamento:
você pode obter rapidamente as soluções que você precisa para atender às
diferentes demandas dos seus negócios. O programa
Resumo das Vantagens:
lhe ajuda a acessar de modo fácil o capital necessário
 Acesso de modo fácil e
para aquisição de soluções de TI, incluindo software e
conveniente o capital para todas
serviços de parceiros da Microsoft, tais como: consultoria,
as necessidades de tecnologia.
instalação e treinamento.


Com Microsoft Financing, você pode personalizar seus
pagamentos a partir de um simples contrato pague
sua aquisição ao tempo do seu investimento em TI.
Ajudamos a utilizar melhor seu orçamento para
atender às necessidades dos seus negócios e liberar
dinheiro e linhas de crédito para outras prioridades.
Sem investimento inicial ou taxas adicionais, a Microsoft
Financing faz com que os negócios sejam excelentes
e lhe ajuda a mudar o foco de “Como irei pagar?” para
“O que preciso?”.





Adapte soluções de TI e
financiamento para dar suporte
ao orçamento com soluções de
pagamento flexível.
Atualize mais facilmente e
adicione novos produtos ou
consultoria de serviços a um
contrato existente a qualquer
momento.
Processo de financiamento
simples e rápido

Motivos para escolher um plano de pagamento facilitado
Microsoft Financing facilita a implementação e atualização de produtos e softwares para sua empresa.
Se você precisar de um software ou de uma solução de tecnologia mais abrangente de ponta a ponta,
nossas opções de pagamento personalizadas poderão atender às necessidades específicas, não importa
se orçamento for R$ 800,00 ou mais de R$ 5 milhões.

Opções de pagamento flexíveis
Financiamento da Solução Total
Para empresas do setor comercial e público de todos os tamanhos que desejam pagamentos previsíveis com
intuito de financiar o valor inteiro da solução de tecnologia como um único investimento.

Financiamento da Licença de Software
Para organizações do setor comercial de todos os tamanhos que desejam adquirir somente licenças de
software Microsoft e estender o pagamento do software por um período de tempo maior, preservando seus
recursos financeiros para outros investimentos. As opções personalizadas de pagamento podem ser mensais,
trimestrais e semestrais; cada uma disponível com planos de pagamento com valores de parcelas crescentes ou
decrescentes. Outras aquisições poderão ser feitas e adicionadas ao contrato para atender aos futuros
requisitos de negócios.

Opções de pagamento customizadas
As opções de pagamento customizadas ajudam os clientes a adaptar
melhor os pagamentos com seu orçamento, fluxo de caixa e cronograma
de implantação. Esses pagamentos podem ser mensais, trimestrais ou
semestrais, incluindo o seguinte:

Perguntas Frequentes:
A oferta é flexível o suficiente para a minha
empresa acrescentar produtos ou serviços
durante o prazo do contrato?
Sim. Com essa oferta, sua empresa pode
facilmente adicionar produtos ou serviços a
preços mínimos. No entanto, poderá ser
necessário aprovação de crédito adicional.
Quais são as diretrizes de aprovação de crédito
dos credores do Microsoft Financing?
Sua empresa geralmente será elegível para
financiamento se tiver um rendimento líquido
positivo e estiver ativa por pelo menos dois
anos com um bom histórico de pagamento. Não
há limite de crédito máximo pré-estabelecido;
baseia-se na capacidade financeira do cliente.
Microsoft Financing possui taxas adicionais?
Não há taxas adicionais ou pontos a serem
adicionados à taxa de juros do empréstimo. Em
vez de um grande dispêndio de dinheiro inicial, as
condições flexíveis de pagamento variam de 12 a
60 meses.

O gráfico acima é um exemplo de como os pagamentos mensais do Microsoft
Financing permitem que uma organização faça compras no seu ciclo de
Orçamento atual, a partir de uma estruturação de pagamentos mensais ao
longo de três anos para software, serviços e hardware. Isso permite que a
empresa adquira às necessidades de TI, deixando parte desse orçamento
disponível para outros investimentos.

O que as opções de pagamento personalizadas
abrangem?
A opção de pagamento customizada abrange
todas as soluções de TI compostas de software,
hardware e/ou serviços, desde que o valor total
financiado contenha um mínimo de 10% de
produtos ou serviços Microsoft.

Comece Hoje!






Descubra como uma solução de pagamento
customizada pode lhe ajudar a obter TI que
você precisa e manter seu orçamento.
Visite: http://www.microsoftfinancing.com.br. Para
obter mais detalhes do programa ou saber
mais:
Ligue para (011) 8259-99-34 ou envie e-mail
para czanella@microsoft.com

Anos

Períodos de carência também estão disponíveis.
O gráfico acima é um exemplo de como os pagamentos graduais do Microsoft
Financing começam menores no primeiro ano e aumentam à medida que uma
organização recebe os benefícios da sua solução de TI. Em vez de atrasar sua
compra de software por conta de algo mais urgente, a aquisição do software foi
programada para um pagamento futuro: dessa forma, o pagamento gradual
estava de acordo com o plano de implantação, permitindo à empresa manter
sua TI atualizada e ainda liberar linhas corporativas para outros investimentos.

Adie pagamentos em até seis meses. Por
exemplo, uma empresa pode adquirir uma
solução de TI em outubro, mas efetuar o primeiro
pagamento somente em abril do próximo ano.
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