
DAAS

Seznamte se s novinkou, kterou jsme vytvořili pro podporu vašich prodejů i našeho společného byznysu. Jako 
přední distributor IT technologií v Česku a na Slovensku přinášíme novou službu eD DaaS (Device as a Service), 
která nabízí operativní leasing vybrané IT techniky – tiskáren, notebooků a jiné techniky. 

Služba je určena vašim klientům, kteří plánují svěřit chod vybraných IT technologií, jež jsou potřebné pro jejich 
podnikání, do rukou specialistů. S touto službou jim společně přineseme větší dostupnost a flexibilitu při pořízení IT 
techniky, a to pomocí snížení vstupních investic. Díky vaší odbornosti navíc zákazník získá poradenství, 
profesionální servis i následnou péči. Vám, našim obchodním partnerům, tato služba pomůže oslovit nový segment 
zákazníků i využít potenciál následných dodávek služeb, odborného poradenství a servisu i péče 
u koncových zákazníků spojených s tímto projektem.

VÝHODY SLUŽBY

Řešení je využitelné 
jako jedna služba se 
specifikovanými parametry.

DOSTUPNOST
Službu jsme nastavili tak, 
aby byla dostupná pro 
klienty i zajímavá pro vás.

FLEXIBILITA
Na vaše požadavky 
a náměty budeme 
reagovat pružně.

KOMPLEXNOST 

PROFESIONALITA

Přes 30 let zkušeností 
z IT trhu jsme spojili 
s profesionálním partnerem 
pro  financování.

TRANSPARENTNOST

Přínášíme jasné a férové 
podmínky pro prodejce
i koncové klienty

OPERATIVNÍ LEASING IT TECHNIKY

GARANCE

Parametry služby, 
financování i technologií 
garantujeme smluvně.

SPOLEHLIVOST 
A BEZPEČNOST

Co si domluvíme, to platí. 
Respektujeme váš vztah 
se zákazníky. 

POJIŠTĚNÍ

Pronájem zařízení 
obsahuje i aktivní 
pojistnou ochranu

PRO PRODEJCE



Konkurenční výhoda 

Nová služba v nabídce

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKAPŘÍNOSY PRO PRODEJCE

Rozšíření segmentu zákazníků

 Komplexně připravené řešení
- Po technické, smluvní i finanční stránce  

Možnost následného upselling / cross selling

Flexibilita –  Různé druhy spolupráce, individuální přístup

Stabilita a důvěryhodnost
- Zázemí dlouhodobého distributora eD system spojené 
  se zázemím finančního specialisty PEAC finance 

Vylepšení cash flow - Odpadá počáteční 
investice pořízení, náklad je rozložen do více 
let – z investičního nákladu se stává provozní

Flexibilita -  Délku pronájmu i podmínky spolupráce 
nastavujeme dle individuálních potřeb

Profesionální servis a podpora od poskytovatele 
– Odpadají starosti se servisem a poruchami

Bezpečnost a stabilita - Informační i kybernetická 
díky péči a službám odborného partnera

Odborné poradenství - Společně doporučíme 
správné technické řešení 

MODELOVÁ UKÁZKA CENY VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ

16.80 Kč 

Aktuální produktovou nabídku v projektu DaaS naleznete u svého obchodního manažera eD system.

 Nový finanční příjem
- jednorázové nebo průběžné fee 

Pojištění - Platba za pronájem obsahuje 
i aktivní pojistnou ochranu.

Nižší náklady na pořízení IT vybavení 
- Zákazník nehradí celou pořizovací cenu, 
  ale cenu sníženou o zůstatkovou hodnotu

Scoring – Ověření finanční 
způsobilosti pro službu DaaS 

řeší eD   

finanční společnost
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1
Produktová nabídka IT 

zařízení pro eD DaaS 

řeší eD 2
Výběr zařízení a služby 
– Flexibilní balíčky dle 
potřeb vás a vašich klientů 

řeší prodejce

Smluvní zajištění  - Příprava 
všech smluvních náležitostí 
na ose eD » prodejce » 
finanční společnost » klient  

řeší eD

5 Dodávka zařízení 
– Doručení zařízení 

řeší eD6
Instalace a zprovoznění 
služby DaaS – Instalace 

zařízení u klienta 

řeší prodejce

Užívání – Klient má 
zařízení instalované 

a využívá jej 

Podpora u klienta – Dle 
nastavených parametrů 

poskytnutí servisu 
zařízení a poradenství

 pro rozvoj další spolupráce 

řeší prodejce

Navedení potřebných dat (smluvních i finančních) do elektronické aplikace 

(řeší eD)

Scoring – s finanční společnosti ověříme finanční způsobilost klienta 

pro službu DaaS (řeší finanční společnost)

Smluvní zajištění  - potvrzujeme připravený set smluvních náležitostí na ose 

eD – prodejce – finanční společnost - klient (řeší eD)

Měsíční fakturace služby ke koncovému klientovi dle dohodnutých podmínek 

  (řeší finanční společnost)

Instalace/zprovoznění služby DaaS – instalace zařízení u klienta 

(řeší prodejce)

Finanční odměna pro prodejce z realizace služby DaaS 

(řeší eD)

PROCES FINANCOVÁNÍ 
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Mini PC HP 260G3 DM i3-7130U
Monitor LCD HP E24i G4 24"

3letá záruka a servis u zákazníka do druhého 
pracovního dne (NBD On-Site)

Cena pronájmu i kompletního 
servisu zařízení za 1 den

 

ROKY
ZÁRUKA 
SERVIS

25.10 Kč 

Notebook 
HP ProBook 440 G7 i3

Monitor LCD HP Z27q G3 27"

3letá záruka a servis u zákazníka 
do druhého pracovního dne 
(NBD On-Site)

Cena pronájmu 
i kompletního servisu 

zařízení za 1 den
 

ROKY
ZÁRUKA 
SERVIS 39.70 Kč 

HP EliteBook 840 G7 i5 

3letá záruka a servis u zákazníka 
do druhého pracovního dne 
(NBD On-Site)

ROKY
ZÁRUKA 
SERVIS

Monitor LCD HP Z27q G3 27"

Cena pronájmu 
i kompletního servisu 

zařízení za 1 den
 

Pro realizaci DaaS nabídek jsme zpracovali transparentní  kalkulačku, 

kde si můžete jednoduše a přesně spočítat svou marži z daného 

obchodního případu, ale také koncovou cenu pro své zákazníky.  



PEAC Finance je globální finanční společnost specializující 
se na komplexní finanční řešení v oblasti leasingu strojů 
a zařízení, financování užitkových vozidel a zemědělských 
strojů, financování odbytu a oblasti business and IT service 
po celé Evropě. Aktivně působí v osmi zemích světa 
a má více než 400 zaměstnanců.

PŘEDSTAVENÍ FINANČNÍHO
PARTNERA PROJEKTU

Pro projekt Daas má společnost připravený 
automatizovaný systém zpracování i schvalování 
smluv a podkladů. 

Součástí komplexního finančního řešení služby DaaS 
(Deviceas a Service - operativního leasingu výpočetní 
techniky) je i pojištění základních rizik (jako např. krádež, 
živly, apod.) pro ochranu využívaného IT zařízení 
u renomované pojišťovací společnosti Kooperativa.
Ve standardní měsíční platbě za pronájem, tak navíc získáváte 
i aktivní pojistnou ochranu.  Přesný rozsah sjednaného pojištění 
je součástí smlouvy o operativním leasingu IT techniky. 

Zaujala vás služba DaaS (Device as a Service)? 
Rádi vám vše představíme a domluvíme podmínky
pro společnou realizaci. V případě zájmu prosím 
kontaktujte našeho obchodního manažera eD.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava
tel.: 597 444 111 I e-mail: info@edsystem.cz

www.edsystem.cz
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