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Financiando soluções IBM 
Power Systems
Substitua os custos iniciais por pagamentos mensais 
acessíveis e financiamento com taxas de até 0%
Na era das soluções de nuvem e inteligência artificial, as decisões de TI que 
você faz são mais importantes do que nunca. O aumento do volume, 
variedade e velocidade dos dados está sobrecarregando sua infraestrutura de 
TI. Você precisa aproveitar as novas abordagens da infraestrutura de TI para 
responder dinamicamente aos seus requisitos de carga de trabalho em 
constante mudança. Os líderes empresariais de hoje exigem servidores para 
big data otimizados e seguros. O IBM Power Systems oferece servidores 
desenvolvidos com tecnologias abertas e projetados para aplicativos de missão 
crítica.

A IBM Global Financing pode ajudá-lo a adquirir facilmente soluções de TI 
para que sua empresa aproveite ao máximo as novas tecnologias e impulsione 
a inovação para obter vantagem competitiva.

Desempenho máximo. Financiamento previsível.
Com um recurso de financiamento para atender totalmente à sua solução 
IBM Power Systems, incluindo software, servidores, armazenamento e 
serviços da IBM, de Parceiros de Negócios IBM ou de outros fabricantes, 
você pode:

● Acelere o time to value para recuperar rapidamente os custos e maximizar o 
retorno sobre o investimento (ROI).

● Consolide o financiamento de todas as tecnologias e serviços em um 
pagamento.

● Obter flexibilidade financeira para adotar rapidamente as tecnologias mais 
recentes, ao mesmo tempo em que ainda atende às metas orçamentárias

Um leasing devalor justo de mercado ajuda a reduzir o custo de 
propriedade de sua solução de infraestrutura de TI local, fornece mais 
flexibilidade para adicionar capacidade conforme suas necessidades 
mudam e altera o risco de obsolescência e descarte para o IBM Global 
Financing. Oferecemos taxas de leasing competitivas e termos e condições 
flexíveis.

Destaques
● Faça a atualização suavemente para o 

novo IBM® Power Systems e economize

●

Substitua os custos iniciais por 
pagamentos mensais acessíveis

Taxas de juros de até 0% ●



Como alternativa ao leasing, a IBM Global Financing está oferecendo aos 
clientes qualificados para crédito planos de pagamento de 12 meses com 
juros de 0% para soluções IBM Power Systems. Assim como nos 
arrendamentos, os planos de pagamento podem ajudá-lo a combinar melhor 
os custos da solução inicial com os benefícios esperados por meio de 
pagamentos mensais acessíveis.

Especistas em financiamento de TI para apoiar sua 
infraestrutura de TI
As novas tecnologias da IBM capacitam as organizações a construir inovações 
soluções de infraestrutura de TI para obter vantagem competitiva. Os 
especialistas da IBM Global Financing entendem de crédito e riscos de 
tecnologia e ajudaram empresas em mais de 60 países a atenderem suas 
necessidades de TI de forma mais acessível e flexível.

Para mais informações
Para saber mais sobre o financiamento de soluções para o IBM Power 
Systems, entre em contato com um representante da IBM Global Financing 
ou Parceiro de Negócios IBM e visite-nos on-line em ibm.com/financing/
solutions/it-infrastructure
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AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO SÃO 
FORNECIDAS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM”, 
SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU 
IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 
DETERMINADO PROPÓSITO E QUAISQUER GARANTIAS 
OU CONDIÇÕES DE NÃO INFRAÇÃO. Os produtos IBM são 
garantidos de acordo com os termos e as condições dos contratos 
em que são fornecidos.

As ofertas do IBM Global Financing são fornecidas através da 
IBM Credit LLC nos Estados Unidos e outras subsidiárias e 
divisões da IBM em todo o mundo para clientes comerciais e 
governamentais qualificados. As tarifas e a disponibilidade são 
baseadas na classificação de crédito do cliente, nos termos de 
financiamento, no tipo de oferta, no equipamento e no tipo de 
produto e opções, e podem variar de acordo com o país. Os itens 
que não são de hardware devem ser cobrados uma única vez e não 
recorrentes e são financiados por meio de empréstimos. Outras 
restrições podem ser aplicadas. As tarifas e ofertas estão sujeitas a 
alterações, extensão ou retirada sem aviso prévio e podem não 
estar disponíveis em todos os países.

Por favor, recicle

https://www.ibm.com/financing/br-pt/solutions/systems/index.html



