Hållbar IT med Finansiering
Fokusera på rätt ägandeskap och skapa utveckling
Få kontroll på era IT-kostnader och ge era
anställda rätt förutsättningar

Fokusera på er kärnverksamhet och bli mer
effektiva

Täck läckage av information, CO2 och
kapital.

Att använda IT-utrustning längre än den planerade livscykeln kan verka som ett bra sätt att spara pengar, då
kostnaden fördelas över en längre tidsperiod. Gammal utrustning leder dock till ökade kostnader för support och
minskad effektivitet. Pålitlig IT-utrustning ökar både produktiviteten och kundupplevelsen.
Vårt erbjudande
Foxway ser på finansiering som en tjänst som ska hjälpa kunderna
att genomföra rätt investering vid rätt tillfälle samt underlätta
administrationen. Utrustning såsom tablets, smartphones och datorer
har en optimal livslängd och därefter börjar det svikta, vilket skapar
fler problem för användaren. Det är vanligt att IT-utrustningen inte
byts ut i tid och resultatet av det blir istället ökade kostnader. Xllnc
använder sig av sitt eget dotterbolag Foxway Finance AB för att
underlätta flexibilitet och skapa en skräddarsydd lösning som normalt
inte kan erbjudas av Banker och Finansbolag.

Skapa hållbarhet och kontroll
Med våra enkla finansieringslösningar ges inte bara full kontroll över
utrustning och kostnader, utan det ger också en för miljön hållbar
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hantering genom livscykeln. Kund får en egen inloggning i Foxway
system, där överblick finns över vilken utrustningen som är finansierad
och till vilken kostnad. Det är transparent och öppet, vilket ger dig som
kund möjlighet att följa upp Foxway som leverantör. Genom vår Asset
Finance Management får kund en bra helhetssyn och kan enkelt få
både dagsfärsk information och se till att kostnader hamnar rätt. Våra
kunder betalar bara för den utrustning som verkligen används.
Foxway Finance AB erbjuder en kostnadsfri faktureringstjänst vid
finansiering, som möjliggör fakturering på övergripande nivå eller på
detaljerad nivå såsom användare och kostnadsställe. När gammal
utrustning blivit uttjänt hjälper Foxway kund med att radera all data
och ger utrustningen chansen till ett andra liv.

