
DLL Life Cycle  
Asset Management 
– enkel og bæredygtig  
it-livscyklushåndtering 
See what counts. 
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Ved at finansiere udstyret og registrere det i et Asset Management-system får du 
fuld kontrol og fleksibilitet. Du kan nemt se, hvor it-udstyret befinder sig, og hvor 
store udgifterne er, hvilket gør din budgettering og administration langt enklere.  
Når du er færdig med at bruge udstyret, henter vi det og sørger for, at det bliver 
genanvendt. Det er fordelagtigt for både jer og miljøet.
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Har dine medarbejdere det it-udstyr, der 
skal til, for at de kan arbejde effektivt?  
DLL's løsning til Life Cycle Asset Manage-
ment (LCAM) gør det enkelt at sikre, at 
medarbejdernes it-udstyr er "up to date".

Hold trit med den 
teknologiske ud-
vikling på en enkel 
og bæredygtig måde. 

Vælg it-udstyr hos din leverandør
Ved at finansiere udstyret via DLL får 
du fuld fleksibilitet, og du kan enkelt 
udskifte eller tilføje udstyret, når der 
opstår et nyt behov. Du betaler en 
fast månedspris og kan vælge, om 
du også vil inkludere service fra din 
it-leverandør.  

2
1

3

Underskriv lejeaftalen med 
NemID 
Leverandøren sender dig lejeaftalen, 
som du enkelt kan underskrive med 
dit NemID. Følg instruktionerne i den 
e-mail, som du modtager, når du har 
accepteret ordren. 

Log på Asset Management-
systemet 
Vi indlæser alt it-udstyr i Asset 
Management-systemet og sender 
login-oplysningerne til dig. Det giver 
dig et godt overblik over udstyret, og 
du kan enkelt flytte det mellem 
brugere eller omkostningscentre.



Hvorfor eje,  
når du kan 
leje?
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I en verden præget af stigende  
konkurrence er det altafgørende, at 
dine kunder får det udstyr, de skal  
bruge, når de skal bruge det.  Det  
muliggør DLL's finansielle løsninger.

Forsikring 
DLL inkluderer en yderst 
fordelagtig forsikring med lav 
selvrisiko, så du altid har 
adgang til fungerende udstyr.

Fast månedspris
Faste betalinger gør budgette-
ringsprocessen mere gennem-
skuelig og gør det nemmere at 
forudse cashflowet.

Mere produktive 
medarbejdere
Når det gælder virksomhedens 
it-udstyr, er det smart at vælge 
DLL's finansieringsløsning.  
Så kan man planlægge regel-
mæssige opgraderinger af ud- 
styret, fordele betalingerne og 
som regel få meget lavere 
supportudgifter og dermed 
mere produktive medarbejdere. 

Én faktura
Finansiering via DLL forenkler 
administrationen. Udstyr, 
teknik, vedligeholdelse, 
forsikring, services og alle 
andre relaterede omkost-
ninger, som du samler i en 
finansieringsaftale, får du på  
én samlet faktura. 

Frigør kapital
I stedet for at betale hele prisen 
for en opgradering af virksom-
hedens it-udstyr på én gang, 
kan du med DLL's finansierings - 
løsning fordele betalingen over 
en længere periode. Dermed 
slipper du for at binde driftska-
pital, hvilket øger din købekraft.
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Mange fordele 
ved finansiering
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Tag kontrol  
over dit it-udstyr 
med DLL's Asset  
Management- 
system

Hold styr på, hvor dit it-udstyr er, 
hvor gammelt det er, hvad det 
koster, og hvem der anvender det. 



Dermed har du altid styr på, hvor 
udstyret er, og hvilke omkostninger 
der er knyttet til det. 

En anden praktisk funktion er 
søgefunktionen.  Du kan søge på  
alt fra enkelte brugere og adresser  
til udstyrsmodel med mere. Du kan 
selvfølgelig også få et generelt 
overblik over aftaleniveau, udstyrs-
type og omkostningscentre.

Rapportering
Som bruger har du mulighed for  
at udtrække rapporter om alle 
informationer i systemet. 

Rapporter kan udtrækkes i både 
PDF- og Excel-format. 

Registrer og opdater  
nyt udstyr
Nyt udstyr kan enkelt importeres i 
Asset Management-systemet. Du 
kan desuden hurtigt masseopdatere 
information om eksisterende udstyr. 

Hvis du vil opdatere alle informatio-
ner automatisk, er det muligt at 
benytte netværksscanning.  
Et alternativ er at knytte inventar-
systemet til jeres AD (Active  
Directory), så brugerdatabasen 
løbende holdes opdateret.  

Sagsbehandling
Brugerne kan oprette sager, som 
knyttes til udstyret. Det kan for 
eksempel være, når en computer går 
i stykker, eller fordi en bruger har 
brug for support. 

Sagen kan derefter administreres af 
de systemansvarlige i henhold til 
prioritering og SLA-regler (Service 
Level Agreement). 

Håndter flere hundrede 
aktiver i ét system
Som kunde hos DLL kan du få 
adgang til et Asset Management- 
system, som gør det enkelt at få fuld 
kontrol over dit finansierede udstyr.

Du kan hurtigt og enkelt ændre i 
systemet, for eksempel skifte 
omkostningscenter eller flytte 
udstyr mellem de enkelte brugere. 
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En medarbejder 
har ikke afleveret 
sin computer. 

Leasingaftalen 
for printeren på 
1. etage udløber 
snart. 

Kaffemaskinen på 
3. etage trænger til 
service. 
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Bestil returnering
Bestil returnering ved at kontakte 
DLL's certificerede samarbejds-
partner, når aftalen udløber. 

Det gamle it-udstyr hentes hos 
kunden. For at beskytte udstyret 
hentes og transporteres det i en 
såkaldt it-kasse eller en kasse med 
kombinationslås. Når udstyret 
ankommer til DLL’s samarbejds-
partner, registreres hver enkelt 
enheds produkttype, serienummer 
og ankomstdato. Enhederne 

mærkes hver især med et unikt 
nummer, så de kan spores i genan-
vendelsesprocessen, samt et 
overordnet projektnummer.

Produkterne kontrolleres 
Sikkerhedssletning af enheder, som 
indeholder data, udføres af DLL’s 
certificerede samarbejdspartner, 
der har den højeste sikkerheds-
klassificering. 
 
Alle medarbejdere, der har adgang 
til anlægget og kommer i kontakt 
med udstyret, har tavshedspligt. 

Produkterne videresælges  
eller sendes til miljøcertificeret 
genbrug
Slettede enheder funktionstestes 
og rekonditioneres i en separat 
arbejdsproces. Funktionstesten 

udføres for at klargøre enhederne 
og sikre, at så mange af dem som 
muligt kan genanvendes ved 
videresalg eller sendes til genbrug 
på en miljøstation. Eventuelle 
defekte enheder registreres og 
repareres i de tilfælde, hvor det er 
økonomisk forsvarligt. 

Der foretages en klassificering af 
produktet for at angive, hvilken 
tilstand det er i på en skala fra A til D. 
Hvis udstyret er defekt og ikke har 
nogen videresalgsværdi, sendes 
det til en miljøcertificeret gen-
brugs  station. 

DLL’s certificerede samarbejds-
partner opretter en bortskaffelses-
rapport og et sletningscertifikat for 
samtlige enheder. En gang om året 
sammenstilles de individuelle 
miljørapporter, hvori det fremgår, 
hvor stor en andel af enhederne der 
er blevet genanvendt og sendt til 
genbrug i løbet af året, og hvor 
store miljøbesparelser de har 
bidraget med, når det gælder fossile 
brændstoffer og CO

2
-udledning.

End of lease-
håndtering/
Returnerings-
processen 

Sammen med en certificeret under-
leverandør tager vi os af dit brugte it-udstyr. 
Vores services inkluderer indkøb, afinstal-
lering, logistik, sikkerhedssletning  af data, 
rekonditionering og videresalg af udstyret.
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Om DLL
See what counts.

Financial solutions experts
DLL er en global virksomhed, som 
arbejder med finansieringsløsninger.  
Vi har omkring 5.000 medarbejdere i 
mere end 30 lande. I Norden er vi 
repræsenteret ifire lande: Sverige,  
Norge, Danmark og Finland. For os

handler finansiering om mere end bare 
at låne penge ud – det handler om 
løsninger, som skaber værdi og støtter 
vores kunders vækst og ambitioner.

Hvorfor gør vi det?
Vi stræber efter at give virksomheder 
ny inspiration til, hvordan vi kan udnytte 
vores aktiver sammen i stedet for at 
eje dem. Vi giver dig mulighed for at 
bruge det udstyr, som er nødvendigt 
for, at du kan yde et positivt bidrag til 
verden. Ved at identificere det, der 
virkelig betyder noget, skaber vi succes 
for dig som kunde, men også for os 

selv. DLL leverer unikke, integrerede 
finansieringsløsninger, som er tilpasset 
udstyrets livscyklus. Vi former fremti-
den ved at sikre varige fremskridt – 
både økonomiske og sociale. 

Vores arbejdsmodel
Hos DLL tror vi på værdien af oprigtigt 
samarbejde med kunder og partnere. 
Den type samarbejde, som er baseret 
på gensidig tillid og ikke bare på tal. For 
os handler samarbejde om at kunne se, 
hvad der virkelig betyder noget.  
Vi ser mere end bare en kunde og 
arbejder hårdt for at kunne tilbyde 
innovative og fleksible finansierings-
løsninger, som passer til jer.

Virksomhed i over 30 
lande – omfattende 
brancheviden i hvert 
land.

Global ekspertise 
tilpasset  
lokale behov og 
ønsker.

Office Technology, 
Healthcare, Clean-
tech, Entreprise, 
Industri, Transport, 
Levnedsmiddel, 
Landbrug.

Korte fakta

Mere end  
30 lande

Otte  
brancher

Tænk globalt 
– handl lokalt
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DLL fungerer som global partner i finansieringsløsninger inden for 
fødevarer, landbrug, kontorudstyr, medicinteknisk udstyr, bygge og 
anlæg, transport og industri samt cleantech. Vi har et tæt 
samarbejde med producenter, forhandlere og distributører af udstyr. 
Vi ønsker at give virksomheder adgang til alt det, som de skal bruge 
for at yde et positivt bidrag til samfundet – både økonomisk og 
socialt. DLL tilbyder egne integrerede finansieringsløsninger, som 
omfatter hele distributionskæden i aktivets livscyklus (for eksempel 
leasing, administration og risikostyring). Vi har omkring 5.000 
medarbejdere i mere end 30 lande. DLL er et helejet datterselskab  
til Rabobank Group. www.dllgroup.com
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