Flexibele financiering in lijn met
uw investeringsplanning
Een lease-oplossing die meegroeit met de door u uitgevoerde
digitale investeringsprojecten. Dé ideale oplossing voor investeringen
waarbij de aanschaf- en implementatiedatum niet samenvallen.
Optimaal beheer
Gezamenlijk maken we een inschatting van uw geplande
investeringen. Econocom creëert hiervoor maximale kredietruimte zonder afnameverplichting.
Verrichte investeringen worden per maand getotaliseerd en
volgens de vooraf overeengekomen leasefactor vertaald. U
betaalt enkel voor het reeds ingevulde deel van het krediet.
U beslist in alle vrijheid welke assets u wanneer en waar
aanschaft, want Econocom werkt merk-, leverancier- en
bankonafhankelijk.

Administratieve outsourcing
Econocom controleert en betaalt uw leveranciersfacturen en
registreert voor u alle technische, administratieve en financiële
gegevens van de assets.
Econocom biedt u online een gedetailleerd en up-to-date
overzicht van alle geleasde assets en de daarmee verbonden
budgetten.
Alle investeringen op het gebied van assets, software en
services kunnen in de huurovereenkomst worden opgenomen.

Procesoptimalisatie aan het einde van
de levenscyclus
Niet u, maar Econocom draagt het risico van waardevermindering van uw assets.
Econocom organiseert alle noodzakelijke logistieke diensten
voor de verwijdering van uw assets aan het einde van de
levenscyclus.
Recycling vindt plaats conform de Europese WEEE
wetgeving/richtlijnen.
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Controle over het
budgetverloop van uw
digitale projecten door
bewaking van de uitgaven
Implementatie van
uw projecten zonder
financiële beperkingen
Inzichtelijkheid en
bewaking van uw assets,
waardoor pro-actief
assetbeheer binnen
handbereik ligt
Kosten- en tijdsbesparing
door vermindering van uw
administratieve lasten

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

