Flexibel beheer van uw
dynamische digitale portfolio
De innovatieve en flexibele oplossing voor het effectief financieel
en operationeel beheer van uw technologische vernieuwingen met
behoud van controle over bijbehorende budgetten.
Flexibiliteit
U bepaalt zelf de meest optimale vernieuwingsstrategie van
uw digitale technologieën, terwijl de bijbehorende budgetten
gerespecteerd blijven.
De leaseovereenkomst is niet leidend voor de timing van uw
technologische vernieuwingen, wel de behoeften binnen uw
organisatie.
De parameters van het huurcontract kunnen tijdens elke
6-maandelijkse evaluatiemeeting worden bijgestuurd
(huurbedrag, looptijd, investeringen).

Controle
Een 6-maandelijks vervangingsvolume geeft u de vereiste
budgettaire controle voor het invullen van de investerings- en
vervangingsbehoeften.
U beschikt permanent over een up-to-date overzicht van de
gerealiseerde investeringen en daadwerkelijke kosten met
betrekking tot uw infrastructuur, hetgeen pro-actief beheer en
snellere besluitvorming vergemakkelijkt.
De aan u toegewezen Project Manager staat garant voor kwaliteitsbewaking en continue opvolging van uw factuur-, technische
en financiële gegevens.

Transparantie
Econocom verzorgt de registratie van uw asset- en factuurgegevens en betaalt uw leveranciersfacturen.
U heeft onbeperkt toegang tot technische en financiële gegevens
van uw assets, facturen en budgetten dankzij heldere online
rapportages.
Geen verrassingen, de invloed die te verwachten investeringen
op uw tarief heeft, is vooraf gedefinieerd.
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Management Oplossingen

UW VOORDELEN
1

Loskoppeling van de
financiering en de daadwerkelijke gebruiksduur van de
apparatuur

2

Kosten- en tijdsbesparing
door vermindering van
uw administratieve lasten

3

Asset management
oplossing geïmplemen teerd, ondersteund en
gecontroleerd door een
toegewijd support team

4
5

Continue toegang tot
accurate online informatie
Geautomatiseerde
processen

Onze maatwerk oplossingen
Econocom biedt u maatwerk oplossingen, die zijn afgestemd op uw
bedrijfsbehoeften en -doelstellingen.
>

Financiële
Oplossingen
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>>>

Operationele
Oplossingen

Management
Oplossingen

Off balance financiering

Budgetopvolging en –bewaking

Sale & Lease Back, cash injectie

Beheer van technische en
administratieve gegevens

Financiële maatwerkoplossingen
Remarketing

Rapportages in relatie tot
assets, budgetten en facturen

Expertise in financiële wet- en
regelgeving

Optimaliseren en automatiseren
van processen en procedures
Exploitatiemanagement: budgettaire planning, kostcontrole en
interne doorbelasting
Flexibel en pro-actief beheer van
de levenscyclus van assets
Management rapportages en
informatie

Kerngetallen
Econocom, Europees marktleider in technologisch beheer en financiering.
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