
DLL Life Cycle  
Asset Management 
– enkel og 
bærekraftig IT-
livssyklus håndtering 
See what counts. 
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Life Cycle   
Asset Management

Gjenbruk/Sletting 
av data/Renovering

Produktet får 
et nytt liv

Bruk med fleksible 
alternativer

Henteservice

Returnere

Gjenbruk Bruk

IT-utstyr

Fortsette/justere

Ved å finansiere utstyret og registrere det i et Asset Management-system gir vi deg  
full kontroll og fleksibilitet. Du kan enkelt se hvor IT-utstyret befinner seg og hva 
kostnaden er, hvilket forenkler budsjetteringen og administrasjonen betraktelig.  
Når du er ferdig med utstyret, henter vi det og sørger for at det brukes om igjen.  
Noe som er bra både for dere og miljøet.
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Har medarbeiderne dine IT-utstyret de 
trenger for å kunne jobbe effektivt? Med 
DLLs Life Cycle Asset Management 
(LCAM)-løsning kan du enkelt sørge for at 
dine medarbeideres IT-utstyr er moderne.

Heng med i tekno-
logiutviklingen på en 
enkel og bærekraftig 
måte. 

Velg IT-utstyr hos leverandøren din
Ved finansiering av utstyret hos  
DLL har du full fleksibilitet og kan 
enkelt skifte ut og legge til utstyr  
når behovet oppstår. Du betaler en 
månedskostnad og kan velge om  
du også vil inkludere service fra  
IT-leverandøren din.  
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Signer leieavtalen med BankID 
Leieavtalen får du av din leverandør 
og den signeres enklest med BankID. 
Følg instruksjonene i e-posten som 
sendes deg etter at du har akseptert 
ordren. 

Logg på Asset Management-
systemet 
Vi registrerer alt IT-utstyr i Asset 
Management-systemet og sender 
deg påloggingsinformasjon. Da får  
du en god oversikt over utstyret og 
kan enkelt flytte det mellom brukere 
eller kostnadssteder.



Hvorfor eie 
når du kan 
leie?
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I en verden med økende konkurranse er 
det helt nødvendig at virksomheten og 
dine medarbeidere har det utstyret de 
trenger, til riktig tid og sted. De finansielle 
løsningene fra DLL gjør det mulig. 

Forsikring 
DLL inkluderer en meget 
fordelaktig forsikring med lav 
egenandel, slik at du alltid har 
tilgang til utstyr som fungerer.

Fast månedskostnad
Faste betalinger gjør budsjette-
ringsprosessen mer transpa-
rent og gjør det enklere å 
forutse kontantstrømmen.

Mer produktive medarbeidere
Akkurat når det gjelder selska-
pets IT-utstyr er det lurt å velge 
DLLs finansieringsløsning. Da 
legger man planer for en 
regelmessig oppgradering av 
utstyret, sprer betalingene og 
får som regel mye lavere 
supportkostnader, og dermed 
mer produktive medarbeidere. 

Én faktura
Finansiering med DLL forenkler 
administrasjonen. Alt av utstyr, 
teknologi, vedlikehold, forsik-
ring, tjenester og andre relater-
te kostnader som du samler 
under én finansieringsavtale, 
kommer på én faktura. 

Frigjør kapital
I stedet for å betale hele 
kostnaden for en oppgradering 
av foretakets IT-utstyr på én 
gang, sprer du med DLLs 
finansieringsløsning betalingen 
ut over en lengre periode. Det 
binder ikke opp noe driftskapital 
og leder til økt kjøpekraft.
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Mange fordeler 
med finansiering 
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Ta kontroll over 
IT-utstyret ditt 
med DLLs Asset 
Management-
system

Hold styr på hvor IT-utstyret ditt 
er, hvor gammelt det er, hva det 
koster, samt hvem som bruker det. 



brukerne. Dermed har du full kontroll 
på hvor utstyret er, samt på kostna-
dene som er koblet til dette. 

En annen nyttig egenskap er søke-
funksjonaliteten.  Du kan søke på alt 
fra enkeltbrukere, adresser, til 
utstyrsmodell med mer. Det går 
selvfølgelig også an å få en generell 
oversikt på avtalenivå, utstyrstype 
samt kostsentre.

Rapportering
For deg som bruker finnes det 
muligheter til å hente ut rapporter om 
all informasjon som finnes i systemet. 

Rapporten kan hentes ut både som 
PDF og i Excel-format. 

Registrer og oppdater 
nytt utstyr
Nytt utstyr kan enkelt importeres i 
Asset Management-systemet. Du 
kan raskt masseoppdatere informa-
sjon på eksisterende utstyr. 

For å oppdatere all informasjon helt 
automatisk finnes det en mulighet til 
å bruke nettverksskanning. Alterna-
tivt kan du koble til lagersystemet 
mot deres AD (Active Directory), slik 
at du alltid har en oppdatert bruker-
database.  

Sakshåndtering
Brukerne kan selv opprette saker og 
registrere hendelser som gjelder 
utstyret. Det kan f.eks. være når en 
datamaskin går i stykker, eller at en 
bruker ganske enkelt trenger 
support. 

Saken kan deretter administreres av 
saksbehandler i systemet i henhold til 
prioritet og gitte regler for SLA 
(Service Level Agreement). 

Håndter hundretalls av 
aktiva i ett system
Som kunde av DLL kan du få tilgang til 
et Asset Management-system som 
gjør det enkelt å få full kontroll på 
utstyret du har finansiert.

Du kan raskt og enkelt endre i 
systemet – f.eks. skifte ut kostsenter 
eller flytte utstyr mellom de enkelte 
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En ansatt har ikke 
levert tilbake 
datamaskinen. 

Leasingavtalen 
for skriveren i 
andre etasje 
utløper. 

Kaffemaskinen i 
tredje etasje 
trenger service. 
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Återtagsprocessen

Produktene selges 
videre, evt. går til miljø-
sertifisert gjenvinning

Arrow går igjennom 
produktene 

Bestille 
retur
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Bestille retur
Når avtalen løper ut, bestill retur ved 
å kontakte DLLs sertifiserte 
samarbeidspartner Arrow. 

Arrow henter det gamle IT-utstyret 
hos kunden. For å beskytte utstyret 
hentes og transporteres det i en 
såkalt IT-Box eller en låsbar kasse 
med kodelås. Ved ankomst til Arrow 
blir enhetenes produkttype, 
serienummer og ankomstdato 

registrert. De blir merket med sitt 
eget individuelle nummer for 
sporbarhet i gjenbruksprosessen, 
samt med et prosjektnummer.

Arrow går igjennom produktene 
Sikkerhetssletting av utstyr som 
inneholder data, utføres hos Arrow, 
som har høyeste sikkerhetsklassifi-
sering. 
 
Alt personal som har adgang til 
anlegget og har kontakt med 
utstyret, har taushetsplikt. 

Produktene selges videre, evt. 
går til miljøsertifisert gjenvinning
Enheter som har gjennomgått 
datasletting, funksjonstestes og 
rekondisjoneres i én enkelt prosess 

Funksjonstestingen utføres for å 
klargjøre og sikre at så mange 
enheter som mulig gjøres tilgjenge-
lige for gjenbruk gjennom videresalg 
eller gjenvinning gjennom depot-
håndtering. Eventuelle defekte 
enheter registreres og repareres i 
de tilfeller det kan forsvares økono-
misk. 

Under graderingsprosessen 
bestemmer man i hvilken stand 
produktene er, på en skala fra A til D. 
Dersom utstyret er defekt og ikke 
har noen salgsverdi, sendes det til 
et miljøsertifisert gjenbruksanlegg. 

Arrow skriver en rapport, samt et 
sertifikat for sletting – for samtlige 
enheter. En gang per år lager de 
også individuelle miljørapporter der 
det fremgår hvor mange enheter 
som gjenbrukes eller miljøsaneres  
i løpet av året, samt hvilke miljø-
besparelser de har bidratt med i 
forbindelse med fossilt drivstoff  
og CO

2
.

End of lease-
håndtering/  
Returprosessen 

Sammen med Arrow tar vi hånd om det 
brukte IT-utstyret ditt. Tjenestene omfatter 
innkjøp, avinstallasjon, logistikk, sikkerhets-
sletting av data, rekondisjonering og videre-
salg av utstyret.
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Om DLL
See what counts.

Eksperter på finansielle løsninger
DLL er et globalt selskap innen finansi-
eringsløsninger. Våre drøyt 5 000 
medarbeidere arbeider i mer enn 30 
land. I Norden er vi representert i de fire 
nordiske landene: Sverige, Norge, 
Danmark og Finland. For oss

 
 
 

handler finansiering om mer enn bare  
å låne ut penger – det handler om 
løsninger som skaper verdi og som 
støtter våre kunders vekst og ambisjo-
ner.

Hvorfor vi gjør det
Vi ønsker å bidra til at din virksomhet 
kan anskaffe og bruke utstyr på en 
enkel og fleksibel måte. DLL leverer 
unike, integrerte finansieringsløsninger 
tilpasset utstyrets livssyklus. Vi har  

 
 
 
bransjekunnskap som vi tror betyr noe 
for våre kunder og partnere. Ved å se 
hva som betyr noe for din virksomhet 
når det gjelder fleksible løsninger, håper 
vi å bidra til varige fremskritt. 

Vår arbeidsmodell
Hos DLL tror vi på genuine samarbeid 
med kunder og partnere. Den type 
samarbeid som bygger på gjensidig tillit 
og ikke bare på tall. For oss innebærer 
samarbeid  å se hva som virkelig har 
betydning.  
Vi ser mer enn bare en kunde, og 
arbeider hardt for å kunne tilby innovati-
ve og fleksible finansieringsløsninger 
som passer dere.

Virksomhet i over 30 
land – stor bransje-
kunnskap i hvert land.

Global kunnskap 
tilpasset lokale behov 
og ønsker.

Office Technology, 
Helsevern og syke-
pleie, Clean Techno-
logy, Bygg, Industri, 
Transport, Nærings-
middel, Landbruk.

Raske fakta

Mer enn  
30 land

Åtte  
bransjer

Tenk globalt 
– handle lokalt
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DLL er en global partner for finansieringsløsninger innen nærings-
midler, jordbruk, kontorutstyr, medisinteknisk utstyr, bygg- og anlegg, 
transport og industri og ren teknologi (cleantech). Vi har et nært 
samarbeid med utstyrsprodusenter, forhandlere og distributører.  
Vi vil gi selskapene tilgang til alt de trenger for å bidra til samfunnet  
på en betydningsfull måte, både økonomisk og sosialt. DLL tilbyr  
egne, integrerte finansieringsløsninger som omfatter hele 
distribusjonskjeden under aktivaens livssyklus (som leasing, 
administrasjon og risikohåndtering). Våre drøyt 5 000 medarbeidere 
arbeider i mer enn 30 land. DLL er et heleid datterselskap til  
Rabobank Group. www.dllgroup.com
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