
SAP Financing: Operated by Siemens Financial Services

SAP® FINANCING

A jól tervezhetô IT költségekért - Pénzügyi rugalmasság és kevesebb kockázat



Az SAP Financing a PricewaterhouseCoopers javaslata alapján kidolgozott és a

Siemens Financial Services által mûködtetett innovatív pénzügyi megoldás.

Az SAP Financing olyan, az SAP ügyfelek egyedi cash-flow igényeihez szabott

finanszírozási szolgáltatás, mely az SAP megoldások szoftver, hardver, bevezetési

és karbantartási költségeit is fedezi. Az SAP Financing a különbözô méretû cégek

korlátozott erôforrásaira reagál, és a kockázatok csökkentése 

mellett több rugalmasságot nyújt.



Egylépcsôs IT bevásárlás
Teljes birtoklási költség - Total Cost of Ownership (TCO)

Teljes költség lefedés
Ahhoz, hogy a saját iparágunk piacvezetôinek méltó versenytársai legyünk, integrált IT megoldásokra van szükség - mint 

amilyenek az SAP termékei is. A szûkre szabott büdzsé sokszor nem teszi lehetôvé a stratégiai IT beruházásokat, amely fôleg

a kis-és közepes vállalatok életében jelent problémát.

Most, elsô alkalommal választható az SAP Financing szolgáltatás integrált IT megoldás finanszírozására - egy all-inclusive 

ajánlat, amely kezelhetô, jól kialakított havi törlesztôrészletekkel számol.

All-Inclusive SAP Financing

A finanszírozás magában foglalja egy IT rendszer teljes életciklusa során felmerülô költségeket:

MMiillyyeenn  eellôônnyyöökkrree  tteehheettnneekk  sszzeerrtt  aazz  üüggyyffeelleekk??

Az SAP Financing tervezhetôvé teszi a költségeket a bevezetés ideje alatt. 

Az SAP Financing segítségével az ügyfél:

SAP szoftver licensz díj.

SAP árlistájában szereplô harmadik felek termékei.

Hardver díjak (platform, technikai infrastruktúra).

Külsô szolgáltatási díjak (installáció, szoftver testreszabás, oktatás).

Belsô szolgáltatási díjak (pl. munkavállalók költségei, felhasználók oktatása).

Szoftver karbantartási díj (a bevezetés idôtartama alatt, de legfeljebb 12 hónapig).

Korszerû IT rendszerrel versenyelônyre tesz szert.

Azonnal hozzáférhet egy vezetô IT infrastruktúrához.

Élvezheti a nagyobb pénzügyi rugalmasságot az egyedi cash-flow tervekhez igazított fizetési ütemezéssel.

Megkíméli a forgótôkéjét, azáltal hogy tôkét nem egy gyorsan amortizálódó eszközben köti le.

Csökkenti a váratlan IT költségek kockázatát és a pénzügyi rizikót.

Egyszerûsíti a büdzsé-tervezést a tervezhetô törlesztôrészleteknek köszönhetôen.



Pay-As-You-Use pénzügyi modell
Hitelbôl történô finanszírozás

A hitelbôl történô finanszírozást úgy alakították ki, hogy a vállalkozások a tartozások kifizetését csak az IT infrastruktúra

bevezetése és produktív mûködése után kezdjék meg. A törlesztés csak akkor veszi kezdetét, amikor a haszon érzékelhetôvé

válik és ellensúlyozza a birtoklásból eredô költségeket.

Hitel Elônyôk

Futamidô
Választható devizanem
Önerô
Szerzôdéskötési díj
Hitelbírálati díj

Max. 7 év
HUF, EUR, CHF
Nem feltétel
Nincs
Nincs

Hitel jellemzôi

Korlátozott elôleg-fizetés

Tôkéhez való hozzáférés

Pozitív nettó költség-megtakarítás 

Hitelkeret védelme

Pay-as-you-use

Büdzsé-tervezés

Fôbb pénzügyi mutatók (mérleg-optimalizálás)

Rugalmas szerzôdések

Új beruházás csökkentett kockázattal 

Hitelbôl történô finanszírozás esetén nem szükséges elôre fizetést teljesíteni, mint a 
hagyományos beszerzéseknél.

A hitelbôl történô finanszírozás a tôkéhez való hozzáférést segíti.

A törlesztések a haszonhoz igazítottak, így a beruházási projekt tipikusan pozitív nettó 
költség-megtakarítás marad minden évben.

A hitelbôl történô finanszírozásnak egyáltalán nincs, vagy ha van is, kis mértékû a hatása 
a hitelkeretre. 

A beruházás az abból származó haszonnal finanszírozható.

A fix törlesztôrészletek kedvezô büdzsé-tervezést tesznek lehetôvé.

Javíthatók a fôbb pénzügyi mutatók, pl. ROI és profitabilitás.

A hitelszerzôdés kialakítása során rugalmasan kezelik a vállalkozás igényeit és stratégiai
céljait.

Az új beruházás kockázata csökkenthetô a hitelbôl történô finanszírozással, magába 
foglalva az opciót, hogy az eszköz visszakerüljön a bérbeadóhoz.

Jó mûködési tapasztalat, kedvezô és gyors hitelminôsítés. 

Az ügyfél az eszköz azonnali birtokosává válik. A hiteltör-

lesztés feltételeit a kezdetekkor kialakítják és a hitelt az

ügyfél a meghatározott futamidô alatt havonta vagy

negyedévente, fix kamattal fizeti vissza.



Egyszerû hiteligénylés, gyors elbírálás

Tökéletesen testreszabott, minimális kockázattal
Az ügyfelek számára nagyon fontos, hogy a bevezetés, testreszabás, oktatás és tanácsadási szolgáltatások színvonala az SAP 

szigorú minôségi követelményeinek megfeleljen. A bevezetés teljesítési kockázatának minimalizálása érdekében az SAP

Financing kizárólag SAP üzleti partnerek által teljesített bevezetési szolgáltatás finanszírozására nyújtható.

Fontos megemlíteni, hogy az SAP Financing, az all-inclusive projekt részeként finanszírozást nyújt az ügyfelek „bevezetéshez

kapcsolódó belsô ráfordításaira“ is (pl. oktatás, túlóra, stb.).

EEggyysszzeerrûû: az SAP, vagy szerzôdött és minôsített partnere mindössze egy ajánlatkérési lap kitöltésével igényelheti a

hitelképességi vizsgálat és a hitelajánlat elkészítését.

A piacnál kkeeddvveezzôôbbbb ügyfél rating (adósminôsítés): az ajánlatadáshoz / hitelbírálathoz szükséges információk feldolgozása

alapján az ügyfél besorolást nyer, amely tükrözi az SAP Financing rendszerén belüli minôsítését.

A kötelezô erejû ajánlat kamatkondícióját az igényelt hitelösszegen, futamidôn és devizabázison (HUF, EUR, CHF) túl az

adósminôsítés is befolyásolja.

A Siemens Financial Services garantálja a ggyyoorrss elbírálást, az ügyfél akár 1 napon belül hitelajánlatot kaphat.

A hitelszerzôdés megkötésére kizárólag aláírt szállítói szerzôdések függvényében kerülhet sor.

A teljesítési igazolások alapján az SFS (Siemens Financial Services) kifizeti a számlák nettó értékét.

All-Inclusive

Átlátható, havi törlesztések a teljes SAP
megoldás fedezésére:

SAP szoftver
Hardver
SAP árlistájában szereplô harmadik fél termékei
Szolgáltatások: testreszabás, installáció, oktatás
Belsô szolgáltatási költségek
Elsô éves karbantartás

Megfizethetô

Versenyképes, testreszabott havi törlesztô-
részletek az egyedi cash-flow tervekhez igazítva,
a magas kezdeti befektetés helyett
Kiterjesztés az S&P B rating kategóriáig
Tôke felszabadítása más beruházásokra
Az összes méretszegmens (nagy-, közepes- 
és kisvállalat) jelenlegi és leendô SAP 
ügyfeleinek szól
SAP és SAP partnerek által ajánlott

Kiszámítható

Akár 7 éves futamidô, tervezhetô havi 
törlesztések
IT költségek nagyobb átláthatósága
Pay-as-you-benefit
Gyors és egyszerû finanszírozási folyamat a 
megbízható és tapasztalt partnerünk, a Siemens
Financial Services által irányítva
A havi törlesztôrészletek gyors és egyszerû 
tervezése az Investment Calculator segítségével

SAP
Financing



Sokoldalú költség vetület
A PricewaterhouseCoopers támogatásával kifejlesztett Investment Calculator 

segítségével az SAP vagy az SAP partner kapcsolattartója egy gyors elôrejelzést 

készíthet a tervezett SAP megoldással kapcsolatban felmerülô költségekrôl.

Könnyedén készíthetô vele grafikon, mely jól áttekinthetôvé teszi a megfizethetô

havi törlesztések elônyeit. Az ábra összehasonlíthatóvá teszi az IT költségeket más

üzleti költségekkel.

SAP Financing – Egy pillantás az elônyökre

Nagy-, közepes- és kisvállalatoknak kínálunk igényeiknek megfelelô, rugalmas projekt-finanszírozási megoldást.

All-inclusive: a teljes projekt költséget fedezi, beleértve a vállalat belsô projektköltségeit is.

Akár 7 éves futamidô (beleértve a bevezetési idôszakot).

Globális hitel-portfolió, hitelképességi kategóriák széles köre és kockázat alapú árazás.

Nincs kezdeti, nagy összegû fizetési kötelezettség.

A vállalat hitelkeretére kis mértékben van hatással.

Széleskörû tapasztalatokkal rendelkezô, globális pénzügyi szolgáltató intézmény, a Siemens Financial Services által

mûködtetett szolgáltatás.

Versenyképes szolgáltatási feltételek (például gyors hitel elbírálás).

Globális lefedettség helyi támogatással.

Havi törlesztôrészleteket meghaladó havi költség-megtakarítás.

SAP Financing - a jövô tervezéséhez…
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A kiadványt  az SAP készítette a Siemens
Financial Services együttmûködésével. 

Az SAP által nyújtott finanszírozás az IT
beruházások innovatív pénzügyi megoldása.
A Siemens Financial Services gondoskodik
arról, hogy az SAP Financing, mint optimális
megoldás mindig rendelkezésre álljon.
SAP Financing: Siemens Financial Services
által mûködtetett.

Siemens Financial Services GmbH
Equipment & Sales Financing
80312 München
E-mail: SAPfinancing.sfs@siemens.com
www.siemens.com/sfs

A kiadvány csak általános információkat 
tartalmaz. Az információk a nyomtatás 
pillanatában aktuálisak, Az SAP fenntartja
magának az elôzetes értesítés nélküli 
változtatás jogát. A kiadvány tartalma nem
tekinthetô ajánlatnak és nem helyettesít egy
a Siemens-szel egyeztetett személyes
konzultációt.


