
DLL Life Cycle  
Asset Management 
– enkel och hållbar  
IT-livscykelhantering 
See what counts. 
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Genom att finansiera utrustningen och registrera den i ett Asset Management 
system ger vi dig full kontroll och flexibilitet. Du kan enkelt se var IT-utrustningen 
finns och vilka kostnaderna är, vilket underlättar din budgetering och administration 
avsevärt. När du är klar med utrustningen hämtar vi upp den och ser till att den 
återanvänds. Vilket är bra både för er och för miljön.
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Har dina medarbetare den IT-utrustning de 
behöver för att kunna arbeta effektivt? Med 
DLLs Life Cycle Asset Management (LCAM) 
lösning kan du enkelt se till att dina med  - 
arbetares IT-utrustning är up-to-date.

Häng med i teknik- 
utvecklingen på ett 
enkelt och hållbart 
sätt. 

Välj IT-utrustning hos din 
leverantör
Genom att finansiera utrustningen 
hos DLL har du full flexibilitet och kan 
enkelt byta ut och lägga till utrust-
ning när behov uppstår. Du betalar 
en månadskostnad och kan välja om 
du även vill inkludera service från din  
IT-leverantör.  
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Signera hyresavtalet via BankID 
Hyresavtalet får du av din leverantör 
och signeras enklast via BankID. Följ 
instruktionerna i mailet som skickas 
till dig efter att du har accepterat 
ordern. 

Logga in i Asset Management 
systemet 
Vi läser in all IT-utrustning i Asset 
Management systemet och skickar 
över inloggningsuppgifter till dig. Då 
får du en bra överblick över din 
utrustning och kan enkelt flytta den 
mellan användare eller kostnads-
ställen.



Varför äga när 
du kan hyra?
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I en värld av ökande konkurrens är det 
helt nödvändigt att dina kunder har 
den utrustning de behöver, exakt när 
och där de behöver den.  De finansiella 
lösningarna från DLL gör det möjligt.

Försäkring 
DLL inkluderar en mycket 
förmånlig försäkring med  
låg självrisk så att du alltid har 
tillgång till fungerande  
utrustning.

Fast månadskostnad
Fasta betalningar gör budgete-
ringsprocessen mer trans-
parent och gör det lättare att 
förutse kassaflödet.

Produktivare medarbetare
Just när det gäller företagets 
IT-utrustning är det smart att 
välja DLLs finansieringslösning. 
Då planerar man för en regel-
bunden uppgradering av 
ut rustningen, sprider ut 
betal ningarna och får oftast 
mycket  lägre supportkost na-
der och därmed produktivare 
medarbetare. 

En faktura
Finansiering med DLL under-
lättar administrationen. All 
utrustning, teknik, underhåll, 
försäkring, tjänster och andra 
relaterade kost nader som du 
samlar under ett finansierings-
avtal får du på en faktura. 

Frigör kapital
Istället för att betala hela 
kostnaden för en uppgadering 
av företagets IT-utrustning på 
en gång sprider du med DLLs 
finansieringslösning ut betal-
ningen under en längre period. 
Det binder inte upp något 
rörelsekapital och leder till ökad 
köpkraft.
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Många fördelar 
med finansiering 
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Ta kontroll över 
din IT-utrustning 
med DLLs Asset 
Management  
system

Håll koll på var din IT-utrustning är, 
hur gammal den är, vad den kostar 
samt vem som använder den. 



En annan bra funktion är sökfunktio-
naliteten.  Du kan söka på allt från 
enskilda användare, adresser, till 
utrustnings modell med mera. Det 
går självklart även att få en generell 
överblick på avtalsnivå, utrustnings-
typ samt kostnadsställen.

Rapportering
För dig som användare finns det 
möjlighet att få ut rapporter på all 
information som finns i systemet. 

Rapporten går att få ut både som 
PDF samt i Excel. 

Läsa in och uppdatera  
ny utrustning
Ny utrustning kan enkelt importeras  
i Asset Management systemet. Du 
kan även snabbt massuppdatera 
information på redan befintlig 
utrustning. 

För att uppdatera all info helt 
automatiskt finns det en möjlighet 
att använda sig av nätverksscanning. 
Alternativt kan du koppla inventarie- 
systemet mot ert AD (Active 
Directory) för att på så sätt alltid ha 
en uppdaterad användardatabas.  

Ärendehantering
Kopplat till all utrustning kan även 
ärenden skapas av användarna. Det 
kan tex vara när en dator går sönder 
eller att en användare helt enkelt 
behöver support. 

Ärendet kan sedan administreras  
av handläggare i systemet enligt 
prioritet och givna SLA (Service 
Level Agreement) regler. 

Hantera hundratals 
tillgångar i ett system
Som kund till DLL kan du få tillgång 
till ett Asset Management system 
som gör det att enkelt få full kontroll 
över din finansierade utrustning.

Du kan snabbt och enkelt ändra i sys-
temet - t ex byta kostnadsställe eller 
flytta utrustning mellan de enskilda 
användarna. Därmed har du koll på 
vart utrustningen är samt kostna-
derna kopplade till dessa. 
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En anställd har 
inte lämnat tillbaka 
sin dator. 

Leasingavtalet 
för skrivaren på 
plan 1 löper ut. 

Kaffemaskinen på 
plan 3 behöver 
genomgå service. 
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Återtagsprocessen

Produkten säljs vidare 
alt skickas till miljö-

certifierad återvinning

Arrow går igenom 
produkten 

Boka
retur
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Boka retur
Boka din retur genom att kontakta 
DLLs certifierade samarbetspart-
ner Arrow när avtalet löper ut. 

Arrow hämtar den gamla IT- 
utrustningen hos kunden. För att 
skydda utrustningen avhämtas och 
transporteras den i en så kallad 
IT-Box eller en låsbar låda med 
kombinationslås. Vid ankomst till 
Arrow registreras produkttyp, 
serienummer och ankomstdatum 
av enheterna. De märks upp med 

ett eget individnummer för spår-
barhet i återbruksprocessen samt 
med ett projektnummer.

Arrow går igenom produkten 
Säkerhetsradering av utrustning 
innehållande data utförs hos Arrow 
som har högsta säkerhetsklass.  
All personal som har tillträde till 
anläggningen och har kontakt  
med utrustningen omfattas av 
sekretessavtal. 

Produkten säljs vidare alt skickas 
till miljöcertifierad återvinning
Raderade enheter funktionstestas 
och rekonditioneras i ett separat 
flöde. Funktionstestet görs för att 
klargöra och säkerställa att så 
många enheter som möjligt görs 
tillgängliga för återbruk genom 

vidareförsäljning eller återanvänd-
ning genom depåhantering. 
Eventuella defekta enheter regist-
reras och repareras i de fall som det 
är ekonomiskt försvarbart. 

Under graderingsprocessen 
bestämmer man i vilket skick 
produkten är på en skala från A till D 
. 
Om utrustningen är defekt och inte 
har något försäljningsvärde så 
skickas den till en miljöcertifierad 
återvinningsanläggning. 

Arrow sammanställer en åter-
rapport samt raderingscertifikat   
på samtliga enheter. En gång per år 
sätter de även ihop individuella 
miljörapporter där det framgår 
vilken mängd enheter som åter-
brukats eller miljöskrotats under 
året samt vilka miljöbesparingar de 
bidragit med gällande  fossilt 
bränsle och CO2.

End of lease 
hantering/ 
Återtags-
processen 

Tillsammans med Arrow tar vi hand om din 
 begagnade IT-utrustning. Tjänsterna 
 omfattar inköp,  avinstallation, logistik, 
säkerhetsradering av data, rekonditionering 
och vidareförsäljning av utrustningen
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Om DLL
See what counts.

Financial solutions experts
DLL är ett globalt företag som arbetar 
med finansieringslösningar. Våra drygt 
5 000 medarbetare finns i mer än 30 
länder. I Norden finns vi representera-
de i de fyra nordiska länderna: Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. För oss

handlar finansiering om mer än att bara 
låna ut pengar – det handlar om 
lösningar som skapar värde och som 
stödjer våra kunders tillväxt och 
ambitioner.

Varför vi gör det
Vi strävar efter att ge företag nya idéer 
om hur vi använder våra tillgångar 
tillsammans istället för att äga dem. Vi 
gör det möjligt för dig att använda den 
utrustning du behöver för att bidra till 
världen på ett meningsfullt sätt. 
Genom att se vad som verkligen har 
betydelse, skapar vi framgångar för dig 

som kund, men också för oss själva. 
DLL levererar unika, integrerade 
finansieringslösningar anpassade till 
utrustningens livscykel. Vi formar 
framtiden genom att åstadkomma 
varaktiga framsteg – både ekonomiska 
och sociala. 

Vår arbetsmodell
På DLL tror vi på genuina samarbeten 
med kunder och partners. Den typen 
av samarbeten som bygger på ömse-
sidigt förtroende och inte bara på 
siffror. För oss innebär samarbete att 
se vad som verkligen har betydelse.  
Vi ser mer än bara en kund och arbetar 
hårt för att kunna erbjuda innovativa 
och flexibla finansieringslösningar som 
passar er.

Verksamhet i över 30 
länder – stora 
branschkunskaper  
i varje land.

Globala kunskaper 
tillämpade på  
lokala behov och 
önskemål.

Office Technology, 
Hälso- och Sjukvård, 
Clean Technology, 
Bygg, Industri, 
Transport, Livsmedel, 
Lantbruk.

Snabba fakta

Mer än  
30 länder

Åtta branscherTänk globalt 
– agera lokalt
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DLL är en global partner för finansieringslösningar inom livsmedel, 
jordbruk, kontorsutrustning, medicinteknisk utrustning, bygg och 
anläggning, transport och industri och clean tech. Vi har ett nära 
samarbete med utrustningens tillverkare, återförsäljare och 
distributörer. Vi vill ge företagen tillgång till allt de behöver för att 
bidra på ett meningsfullt sätt till samhället, både ekonomiskt och 
socialt. DLL erbjuder egna, integrerade finansieringslösningar som 
omfattar hela distributionskedjan under tillgångens livscykel (som 
leasing, administration samt riskhantering). Våra drygt 5 000 
medarbetare finns i mer än 30 länder. DLL är ett helägt dotterbolag 
till Rabobank Group. www.dllgroup.com
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