DLL Life Cycle
Asset Management
– helppoa ja kestävää
IT -elinkaaren
hallintaa
See what counts.
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Rahoittamalla laitteet ja rekisteröimällä ne Asset Management -järjestelmään
takaamme sinulle täyden kontrollin ja joustavuuden. Näet helposti IT-laitteidesi
sijainnin ja kustannukset, mikä helpottaa budjetointia ja hallintoa huomattavasti.
Kun et enää tarvitse laitetta, noudamme sen ja huolehdimme sen kierrätyksestä,
mikä on hyväksi sekä yrityksellenne että ympäristölle.
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Pysy mukana
tekniikan kehi
tyksessä helposti
ja kestävästi
Onko työntekijöilläsi juuri ne IT-laitteet,
jotka he tarvitsevat kyetäkseen
työskentelemään tehokkaasti? DLL:n Life
Cycle Asset Management (LCAM) -ratkaisun
avulla takaat helposti, että työntekijöidesi
IT-laitteisto on ajan tasalla.
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Valitse IT-laitteisto toimittajaltasi
Kun annat DLL:n huolehtia laitteidesi
rahoituksesta, saat täyden joustavuuden ja voit helposti vaihtaa tai
lisätä laitteita tarpeen mukaan.
Maksat kuukausimaksun ja voit valita,
mikäli haluat sisällyttää ratkaisuun
myös huollon IT-toimittajaltasi.

Hyväksy sopimus
pankkitunnuksella
Saat vuokrasopimuksen tavarantoimittajaltasi ja allekirjoitat sen
helpoiten pankkitunnuksella. Seuraa
ohjeita sähköpostissa, jonka saat hyväksyttyäsi tilauksen.

Kirjaudu sisään Asset
Management -järjestelmään
Kirjaamme kaikki IT-laitteet Asset
Management -järjestelmään ja
lähetämme sinulle sisäänkirjautumistiedot. Näin saat hyvän kokonaiskuvan laitteistostasi ja voit helposti
siirtää laitteita eri käyttäjille tai eri
paikkoihin.
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Miksi omistaa
kun voit vuokrata?
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Rahoituksen
monet edut
Maailmassa, jossa kilpailu kovenee
jatkuvasti, on täysin välttämätöntä,
että asiakkaillasi on oikeat laitteet
oikeaan aikaan. DLL:n rahoitusratkaisujen ansioista se on mahdollista.

Yksi lasku
DLL:n rahoitusratkaisut
helpottavat hallintoa. Kaikki
laitteet, tekniikka, huolto,
vakuutukset, palvelut ja muut
niihin liittyvät kulut, jotka
kuuluvat samaan rahoitussopimukseen, kerätään yhdelle
laskulle.

Vapauta pääomaa
Sen sijaan, että maksaisit
yrityksen IT-laitteiston uusimisen kerralla, voit jakaa kulut
pidemmälle ajanjaksolle DLL:n
rahoitusratkaisun avulla. Näin
vältyt pääoman sitomiselta ja
ostovoimasi vahvistuu.
Vakuutus
DLL:n ratkaisuun sisältyy
erittäin kilpailukykyinen
vakuutus, jonka omavastuu on
matala. Näin sinulla on aina
käytössäsi hyvin toimiva
laitteisto.

Tehokkaammat työntekijät
DLL:n rahoitusratkaisu on
järkevä valinta juuri yrityksen
IT-laitteiston kohdalla. Sen
avulla suunnittelet laitteiden
säännölliset päivitykset, jaat
kustannukset ja lasket yleensä
myös tukikustannuksiasi. Näin
työntekijöistäkin tulee tehokkaampia.
Kiinteä kuukausimaksu
Kiinteät maksut tekevät
budjetointiprosessista läpinäkyvämmän ja helpottavat
kassavirran ennustamista.
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Pidä huolta ITlaitteistostasi
DLL:n Asset
Management
-järjestelmällä
Tiedät aina, missä IT-laitteesi ovat,
kuinka vanhoja ne ovat, mitä ne
maksavat ja kuka niitä käyttää.
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Tulostimen
leasing-sopimus
umpeutumassa.

3. kerroksen
kahviautomaatti
kaipaa huoltoa.

Työntekijä ei ole
palauttanut
tietokonettaan.

Uusien laitteiden kirjaus ja
päivitys
Uusien laitteiden kirjaaminen Asset
Management -järjestelmään on
helppoa. Voit myös joukkopäivittää jo
olemassaolevia laitteita nopeasti.

Käsittele satoja laitteita yhdessä
järjestelmässä
DLL:n asiakkaana saat käyttää Asset
Management -järjestelmää, jonka
avulla rahoitetun laitteistosi tarkkailu
ja hallinta on helppoa.

Toinen käytännöllinen toiminto on
järjestelmän etsintäfunktio. Voit
etsiä kaikkea yksittäisistä käyttäjistä
osoitteisiin, laitemalleihin ja muuhun
vastaavaan. Saat toki helposti myös
yleiskuvan laitteistosta sopimustyypin, laitetyypin ja kustannuspaikan mukaan.

Voit tehdä muutoksia järjestelmään
helposti ja nopeasti – esimerkiksi
vaihtaa kustannuspaikkaa tai siirtää
laitteita käyttäjältä toiselle. Näin
tiedät laitteiden sijainnin ja niihin
liittyvät kustannukset.

Raportointi
Käyttäjänä voit saada raportteja
kaikesta järjestelmän sisältämästä
informaatiosta. Raportit voidaan
toimittaa sekä PDF- että Excel-muodossa.

Jos haluat päivittää kaiken tiedon
automaattisesti, voit käyttää
verkkoskannausta. Vaihtoehtoisesti
voit kytkeä inventaariojärjestelmän
omaan Active Directory -palveluusi,
jolloin käytössäsi on jatkuvasti
päivitetty käyttäjätietokanta.
Palvelupyyntöjen käsittely
Käyttäjät voivat myös kirjata kaikkiin
laitteisiin liittyviä palvelupyyntöjä. Ne
voivat koskea esimerkiksi rikkinäisiä
tietokoneita tai yksinkertaisesti
käyttäjien tukitarpeita.
Sen jälkeen käsittelijä voi hallinnoida
pyyntöjä järjestelmässä prioriteettijärjestyksessä ja SLA- eli Service
Level Agreement -sopimuksen
raameissa.
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Arrow tutkii
tuotteen

Tuote myydään
eteenpäin tai
kierrätetään

End of lease
käsittely/
Palautusprosessi
DLL ja Arrow pitävät huolta käytetyistä
IT-laitteistasi. Palveluihin kuuluvat osto,
asennusten ja tietojen turvallinen poisto,
logistiikka, kunnostus ja myynti.

Laitteet merkitään projektinumerolla ja omalla yksilönumerolla,
jonka ansiosta niiden jäljittäminen
jälleenkäyttöprosessissa onnistuu.

Varaa palautus
Varaa palautuksesi ottamalla
yhteyttä DLL:n sertifioituun
yhteistyökumppaniin Arrowiin kun
sopimus päättyy.
Arrow noutaa vanhat IT-laitteet
asiakkaan luota. Laitteiden suojaamiseksi ne noudetaan ja kuljetetaan
niin sanotussa IT-Boxissa tai
lukittavassa laatikossa, jossa on
yhdeistelmälukko. Perillä Arrow
rekisteröi laitteiden tuotetyypin,
sarjanumeron ja saapumispäivän.

Arrow käy läpi tuotteen
Arrow pitää huolta laitteiden
turvallisesta tiedonhävityksestä.
Yrityksellä on korkeimman luokan
turvallisuusluokitus ja kaikki
henkilöt, jotka ovat tekemisissä
laitteiden kanssa, ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
Tuote myydään tai kierrätetään
Tiedonhävityksen jälkeen
laitteiden toimivuus testataan ja ne
kunnostetaan erillisessä prosessissa. Toimivuustesti tehdään, jotta
mahdollisimman moni laite voidaan
myydä eteenpäin tai käyttää

uudelleen. Mahdolliset vialliset
laitteet rekisteröidään ja korjataan,
jos se on taloudellisesti kannattavaa.
Jaotteluprosessin aikana päätetään, missä kunnossa tuote on
asteikolla A-D. Jos laite on viallinen
eikä sillä ole myyntiarvoa, se
lähetetään sertifioituun kierrätyskeskukseen.
Arrow laatii palautusraportin ja
tietojenhävityssertifikaatin kaikista
laitteista. Kerran vuodessa yritys
toimittaa yksilöllisen ympäristöraportin, josta käy ilmi kuinka monta
laitetta vuoden aikana on kierrätetty tai tuhottu ympäristöystävällisesti, ja mihin ympäristösäästöihin
toimet ovat johtaneet fossiilisten
polttoaineiden ja CO2-päästöjen
kohdalla.
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Tietoa
meistä
See what counts.
enemmän kuin rahan lainausta –
meille se tarkoittaa ratkaisuja, jotka
luovat lisäarvoa sekä tukevat asiakkaidemme kasvua ja tavoitteita.

Financial solutions experts
DLL on maailmanlaajuinen yritys, joka
tarjoaa asiakkailleen rahoitusratkaisuja.
Työllistämme yli 5 000 ihmistä yli 30
maassa. Pohjoismaissa toimimme
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja
Suomessa. Meille rahoitus on paljon

Miksi ja miten toimimme
Tavoitteenamme on inspiroida yrityksiä käyttämään varoja yhdessä sen
sijaan, että jokainen omistaisi ne yksin.
Yhteistyössä DLL:n kanssa voit käyttää
niitä laitteita, joita tarvitset voidaksesi
vaikuttaa maailmaan tavalla, joka
tuntuu merkitykselliseltä. Me näemme,
mikä on todella tärkeää, ja luomme näin

Toimintaa yli 30
maassa – laaja
tietämys toimialoista
joka maassa.

menestystä asiakkaillemme – mutta
myös itsellemme. DLL toimittaa
ainutlaatuisia , integroituja rahoitusratkaisuja, jotka on sopeutettu laitteiston
elinkaaren. Muovaamme tulevaisuutta
saavuttamalla todellisia edistysaskeleita – sekä taloudellisia että sosiaalisia.
Työskentelytapamme
DLL uskoo aitoon yhteistyöhön
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Yhteistyöhön, joka perustuu
molemminpuoliseen luottamukseen,
ei ainoastaan numeroihin. Näemme
sen, millä on todellista merkitystä.
Näemme enemmän, kuin vain asiakas
ja teemme lujasti töitä voidaksemme
tarjota innovatiivisia ja joustavia
rahoitusratkaisuja, jotka sopivat
juuri teille.

Globaali osaaminen,
jota sovelletaan
paikallisiin tarpeisiin
ja toiveisiin.

Office Technology,
Terveydenhuolto,
Clean Technology,
Rakennus, Teollisuus,
Elintarvikkeet,
Liikenne, Maatalous.

Pikafaktat
Yli 30
maassa
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Ajattele globaalisti
– toimi paikallisesti

Kahdeksan
toimialaa

DLL on maailmanlaajuinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa
rahoitusratkaisuja. Toimialojamme ovat elintarvikkeet, maatalous,
toimistotarvikkeet, hoitoalan teknologia, rakennus, liikenne,
teollisuus ja clean tech. Toimimme läheisessä yhteistyössä
laitevalmistajien, myyjien ja jakelijoiden kanssa. Haluamme tuke
yrityksiä niin, että ne voivat antaa oman, merkityksellisen
panoksensa yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.
DLL tarjoaa asiakkailleen integroituja rahoitusratkaisuja, jotka
kattavat koko jakeluketjun laitteen elinkaaren aikana (esimerkiksi
leasing, hallinnointi ja riskienhallinta). Noin 5 000 työntekijäämme
toimivat yli 30 maassa. DLL on Rabobank Groupin täysin omistama
tytäryhtiö. www.dllgroup.com
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www.dllgroup.com
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Göteborg

DLL
Käyntiosoite:
Birger Jarlsgatan 43
111 45 Stockholm
Tel: 08-781 06 00
E-post: stockholm@dllgroup.com
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Tel: 031-770 82 00
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www.dllgroup.se
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www.dllgroup.dk
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Tel: +358 (0)9 2285 0810
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www.dllgroup.fi
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www.dllgroup.no
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