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Atea Asset Management

Atea Finans har i de seneste år fået udviklet et Asset Management system, der kan give dét overblik over ens IT-udstyr, som man ofte står og 
mangler. Derudover har vi fokus på økonomistyringen. Kunder, der med succes udfører Asset Management som disciplin, opnår typisk en 30 
% besparelse i det første år og mindst 5 % besparelse i hvert af de efterfølgende fem år.

I betragtning af at software og hardware udgifter ofte tegner sig for 20 % af et IT-budget, er dette en afgørende disciplin at mestre.

Atea Asset Management registrering og rapportering
Atea Asset Management er et online system, som giver et simpelt overblik over alle jeres aktiver på eksempel pris, købsdato, leasingydelse, 
leasingudløb, der kan tilføjes netop dén medarbejder, udstyret tilhører, samt hvilket costcenter, der skal betale for enheden. 
Alle aktiver, der købes via Atea, er allerede i systemet og kan nemt hentes ind. Det er også muligt at tilføje andre aktiver - enten ved at I selv 
gør det, eller at vi hjælper.

Såfremt der er en lease-aftale på aktiverne, vil dette også kunne fremgå, og I vil dermed kunne se, hvornår lease-aftalen starter og slutter. På 
den måde bliver det muligt at få bestilt nyt udstyr inden aftalen udløber, og dermed få afleveret det brugte tilbage i tide og opretholde den 
lave TCO.

Få det fulde overblik
Flere og flere virksomheder vælger at fordele deres omkostninger ud på den pågældende afdeling. Ved at anvende Atea Asset Management 
vil I nemt og hurtigt få det fulde overblik. Systemet kan bygges op, så det passer til netop jeres behov og ønsker. Det er ikke et krav, at I 
anvender leasing for at kunne benytte systemet. 

Hvad koster det
I betaler et fast opkloblingsfee pr. måned. Derudover betaler 
I kun for antal registerede Assets. Betalingsmodellen er i 
intervaller.

Få mere information:
Har I lyst til at høre mere om jeres muligheder og se syste-
met, så kontakt mig endelig på nedenstående:

Sarah Brix Steby
Atea Finans
E-mail: sarah.brix.steby@atea.dk
Phone: +45 3078 1054

Tag kontrol over jeres IT-udstyr


