
 
El rènting tecnològic amb renovació és un contracte d’arrendament a un preu i un 
termini fixos que li permet adequar l’equipament contractat a les seves necessitats. 

 
Aspectes clau 

 
•  Possibilitat d’incorporar diferents equips i proveïdors 

•  Agilitat contractual en la incorporació i/o retirada de l’equipament 
•  Suport expert en les seves decisions (estructura tècnica, de riscos i econòmica de 
  l’operació) 
•  Serveis incorporats per al correcte funcionament del bé 
•  Gestió tècnica i logística en la renovació 

 

¿Què és? 

•  Ordinadors fixos, servidors i 

 components d’aquests equips (discos 
 durs, memòria, etc.) 
•  Ordinadors portàtils i tablets PC 
•  Equipament auxiliar: monitors, 
 impressores, escàners, plotters, 
 emmagatzemament, etc.  

 

•  Elements de xarxa (router, switch) 
• Material d’àudio i de vídeo 
• Serveis d’instal·lació i de manteniment 

Tipus d’equipament 

Avantatges 

INDEPENDENT 

FLEXIBLE EN LA 
RENOVACIÓ DE 
L’ EQUIPAMENT 

ESPECIALITZAT 

Vostè contracta una plataforma oberta que li 
permet negociar amb els proveïdors i que 
s’ajusta lliurement a les seves necessitats. 

Permet conciliar les necessitats en tecnologia 
amb l’evolució de l’empresa, evitant el risc 
d’obsolescència tecnològica. 

Vostè ho contracta amb CaixaRenting, empresa 
especialitzada en rènting amb un ampli knowhow 
i multitud de referències en el sector. 

Independent de marca, fabricant i proveïdor, la qual cosa permet: 
 
•  Integrar diversos proveïdors, equips i serveis en un únic contracte. 
•  Canviar lliurement de proveïdor i/o de marca dels equips i serveis. 
•  Disposar d’un assessor independent per adequar les decisions del 
 client al seu negoci. 
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Serveis 

C 

• Reducció de possibles riscos tècnics i operatius 

 en el subministrament de l’equipament i la 
 prestació de serveis. 
• Reducció de costos per l’externalització de tasques 
 administratives: gestió de lescomandes, facturació 
 i pagaments. 

Gestió de comandes i instal·lació 

Gestió i coordinació dels diversos 
proveïdors, seguiment de 
l'aprovisionament, control de la 
instal·lació i pagament quan els equips 
entrin en funcionament. 
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• Permet aprofitar oportunitats de mercat o adaptar-
 se a canvis de necessitats sense haver d’esperar a 
 la finalització del contracte. 
• Bonificació al client dels equips sortints amb gestió 
 de la retirada inclosa. 
• Coordinació i gestió del canvi d’equips. 

Renovació tecnològica 

Possibilitat de substituir els equips d’un 
contracte amb independència del 
fabricant i el proveïdor i amb 
l’assessorament dels nostres gestors. 
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C 
• Consell expert en la cerca de pressupostos i 
 característiques adequades al mercat. 
• Estudi del parc i plantejament òptim de canvis, 
 segons les seves necessitats i situació financera. 

Assessoria tècnica 

Assessorament en tecnologia, segons 
les seves necessitats. 
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• Estalvi de temps en els tràmits i la gestió dels 
 sinistres. 
• Gestió experta i eficaç en la resolució de sinistres. 
• Àmplia cobertura dels equips. 

Gestió de sinistres (opcional) 

Coordinació i gestió dels sinistres amb 
la companyia d’assegurances. 
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• Despesa controlada, tot inclòs en la quota. 
• Reducció del temps durant el qual els equips no 
 estan operatius. 

Manteniment del parc (opcional) 

Servei tècnic per a la reparació dels 
equips. 
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Gestió d’avaries (opcional) 

C 
• Estalvi de temps i tràmits de les avaries dels equips. 
• Gestió experta de les incidències. 

Devolució i retirada dels equips (opcional) 

C 
• Sense despeses afegides per emmagatzemar, 
 transportar i reciclar els equips. 

Gestió del parc (opcional) 

C 

• Reducció dels costos per l’externalització del 
 control i l’actualització de l’inventari. 
• Identificació d’equips per centres de cost, 
 departaments o persones. 
• Exportació i integració de les dades en les eines de 
 control internes. 
• Més informació per prendre decisions, integrant-hi 
 dades tècniques i econòmiques. 
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Diagnòstic, coordinació i gestió de 
pressupostos per a la reparació de les 
incidències dels equips. 

Coordinació i gestió de la retirada i el 
trasllat dels equips quan acabi el 
contracte. 

Eina web que permet en temps real 
gestionar els contractes i els equips i 
assignar-los a centres de cost. 
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