
DATA CENTERS

PRISM Availability services
Bescherm uw kritiek vermogen 

en uw investering
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Geniet van ondersteuning door een 
energiespecialist in uw datacentrum
Elk datacentrum is uniek en heeft zijn eigen stroomvereisten en site-beperkingen. Bovendien zijn 
managers van datacentra erg gevoelig aan optimalisatie van resources. Het is dan ook van essentieel 
belang dat onderhoudsservices worden aangepast aan de omstandigheden ter plaatse en het mogelijk 
maken om de onderhoudskosten onder controle te houden.
PRISM Availability services is het gloednieuwe Onderhoudsprogramma dat wordt voorgesteld door 
SOCOMEC, uw erkende gespecialiseerde fabrikant van systemen met kritiek vermogen, om de 
continuïteit van uw kritiek vermogen 24 uur per dag, 7 dagen op 7 te garanderen en uw investering te 
beschermen.

Datacentrum Datadock: 8x200 kVA Green Power 2.0 DELPHYS GP UPS en BHC-batterijbewakingssysteem.
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SOCOMEC - uw grootste troef
Europese industriële groep
• Opgericht in 1922.
• Meer dan 3.000 werknemers.
• Aanwezig op vijf continenten.

Een cultuur van onafhankelijkheid
• Familieleden als aandeelhouders.
•  Volledige controle over het 

besluitvormingsproces.
• Respect voor menselijke waarden.

De geest van innovatie
•  Bijna 10% van de omzet wordt 

opnieuw geïnvesteerd in R&D.

Flexibele productiestructuur
• Competitieve productievestigingen.
• Beheer volgens "Lean" principes.
•  Gegarandeerde levertermijnen, kwaliteit 

en een erg competitief aanbod.

De visie van een specialist
• Expertise in technologische modules.
•  Aanpassingen op maat.
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PRISM Availability services

Belangrijke cijfers voor services en technische ondersteuning 
van SOCOMEC

Compleet programma met services door de fabrikant om het kritiek 
vermogen en de investering van uw datacenter te beschermen

Expert service-ingenieurs
•  370 service-ingenieurs van Socomec in 

meer dan 20 dochterondernemingen.
•  175 service-ingenieurs van 

zakenpartners in meer dan 70 landen.
•  3.500 uur technische training gegeven 

per jaar (product, methodologie en 
veiligheid).

Netwerk met technische callcenters
•  Meer dan 20 lokale talen gesproken in 

technische callcenters van Socomec.
•  3 centra met geavanceerde technische 

ondersteuning.
•  Meer dan 90.000 oproepen verwerkt 

per jaar.

Beheer van interventies ter plaatse
• 55.000 interventies per jaar.
•  99,3% van alle interventies afgewerkt 

volgens Service Level Agreement.
•  98% van alle problemen van de eerste 

keer goed opgelost bij correctieve 
interventies.

UITDAGINGEN IN DATACENTRA
•  Zorgen dat u de systeemprestaties 

optimaliseert tijdens de gehele 
levenscyclus van uw apparatuur.

•  De kans op stilstand minimaliseren.
•  Zorgen voor meer gemoedsrust.

Ontdek hoe PRISM Availability 
services u kan helpen uw 
doelstellingen te bereiken.
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ons engagement voor uw datacenter

 Risicoloze 
onderhoudsprocedures
Samen bepalen we de regels en speciale 
omstandigheden voor toegang tot uw 
site, rekening houdend met eventuele 
te vermijden potentiële risico's. Dit 
betekent dat de specifieke ingenieurs 
van SOCOMEC die toegang krijgen tot 
uw vestigingen vertrouwd zullen zijn 
met de werkomgeving, de site en de 
operationele beperkingen ervan, zodat 
ze de vereiste procedures zo veilig en 
efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

 Voorspellende analyse
Uw UPS wordt 24 uur per dag / 7 dagen 
op 7 bewaakt door LINK-UPS, ons 
externe bewakingssysteem. U ontvangt 
een periodieke analyse van de status van 
uw UPS en de bedrijfsomstandigheden 
ervan, met technische aanbevelingen 
door onze gespecialiseerde ingenieurs 
met vermelding van eventuele 
afwijkingen.

 Beheer van preventieve 
bezoeken (2 per jaar)
We richten ons op proactief handelen en 
preventief onderhoud en voeren daarom 
minstens 2 interventies per jaar uit.

 Melding 24 uur per dag 
/ 7 dagen op 7 & proactieve 
diagnose
LINK-UPS externe bewaking meldt 
automatisch afwijkingen aan het 
dichtstbijzijnde Service Center. We 
voeren proactief een externe diagnose 
uit en nemen onmiddellijk de nodige 
acties voor probleemoplossing en delen 
dit actieplan met u.

Service met permanentie 
24 uur per dag / 7 dagen op 7
Een gespecialiseerd team van ingenieurs 
staat voor u klaar om al uw operationele 
vragen te beantwoorden.
U geniet van onze prioritaire ondersteuning 
24 uur per dag, 7 dagen op 7, 356 dagen 
per jaar.

 Interventies ter plaatse 
binnen 6 uur om problemen 
op te lossen
Om problemen zo snel mogelijk op te 
lossen, garanderen we u interventies 
ter plaatse binnen een periode van 
6 uur. Afhankelijk van uw locatie kan 
de gegarandeerde interventie voor 
probleemoplossing ter plaatse worden 
verbeterd*.

 Alle originele 
reserveonderdelen 
zijn inbegrepen en de 
beschikbaarheid ervan is 
gegarandeerd
Om te zorgen dat uw apparatuur snel
weer normaal werkt, garanderen we u de 
beste beschikbaarheid van alle originele 
reserveonderdelen en componenten, 
inbegrepen in uw pakket.

 Proactief globaal onderhoudsbeheer gedurende een periode van 5 jaar
Wanneer de omvang van het contract samen met u is bepaald, gaan we over tot het beheer van het globale 
onderhoudsprogramma, inclusief alle verwante activiteiten: preventieve planning, voorbereiding van call-outs, proactieve acties voor 
probleemoplossing, feedback en rapportering.

We stellen een proactief globaal beheer van het onderhoudsplan voor gedurende een periode van 5 jaar 
tegen een vaste prijs. We voeren alle onderhoudswerkzaamheden uit, inclusief de coördinatie van call-outs 
en preventieve services zonder extra kosten.

Risicoloze
onderhouds-
procedures

Voorspellende 
analyse

Beheer van 
preventieve
bezoeken 
(2 per jaar)

Melding 24 uur per 
dag / 7 dagen op 7 

& proactieve
diagnose

Alle originele
reserveonderdelen

zijn inbegrepen

Preventief 
vervangen van

verbruiksgoederen

Rapport voor
voortdurende 
verbetering

PROACTIEF GLOBAAL BEHEER VAN HET ONDERHOUDSPLAN 

Interventies ter 
plaatse binnen 

6 uur om problemen
op te lossen

Service met 
permanentie

24 uur per dag / 
7 dagen op 7

5 YEARS
fixed price

* Raadpleeg de beschikbaarheid van deze service 
in uw regio.
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 Preventief vervangen van 
verbruiksgoederen
Om de invloed van veroudering op uw 
installatie te beperken, vervangen we 
verbruiksgoederen via specifieke tools en 
bezoeken.
Alle geplande vervangingen van 
ventilatoren, DC-condensatoren en 
AC-condensatoren zijn inbegrepen in 
het pakket. Op speciaal verzoek kunnen 
batterijen worden vervangen tegen een 
speciaal tarief (niet inbegrepen in dit 
pakket).

 Rapport voor 
voortdurende verbetering
Elk jaar stellen onze gespecialiseerde 
ingenieurs een compleet rapport op met 
een samenvatting van alle activiteiten die 
ons team heeft uitgevoerd, inclusief een 
analyse van de prestaties van apparatuur 
en belangrijke aanbevelingen voor 
verbetering.

Risicoloze
onderhouds-
procedures

Voorspellende 
analyse

Beheer van 
preventieve
bezoeken 
(2 per jaar)

Melding 24 uur per 
dag / 7 dagen op 7 

& proactieve
diagnose

Alle originele
reserveonderdelen

zijn inbegrepen

Preventief 
vervangen van

verbruiksgoederen

Rapport voor
voortdurende 
verbetering

PROACTIEF GLOBAAL BEHEER VAN HET ONDERHOUDSPLAN 

Interventies ter 
plaatse binnen 

6 uur om problemen
op te lossen

Service met 
permanentie

24 uur per dag / 
7 dagen op 7
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De voordelen van PRISM Availability services

De kenmerken

Gepersonaliseerd 
onderhoudsbeheer en 
verbetering ter plaatse

•  We nemen het beheer van het 
onderhoudsplan en de activiteiten 
ervan op onze schouders.

•  Gepersonaliseerde services aangepast 
aan uw omgeving en beperkingen ter 
plaatse.

•  Periodieke aanbevelingen op maat, om 
uw systeemprestaties te verbeteren.

Minder stilstand van 
uw systeem

•   Stilstand voorkomen via continue 
bewaking van de UPS.

•  Anticiperen op de detectie van 
afwijkingen via externe bewaking met 
proactieve diagnose.

•  Reparatietijd versnellen (lage MTTR).

Totale controle 
over uw 
onderhoudskosten 

gedurende 5 jaar
•  Vaste prijs gedurende 5 jaar.
•  Alle operationele onderhoudskosten 

inbegrepen.
•  Lagere TCO (Total Cost of Ownership).

We engageren ons voor 
een totaalprogramma 
van 5 jaar, inclusief 
alle operationele 
onderhoudskosten en 
gegarandeerd zonder extra 

kosten.

Inclusief
•  Beheerskosten voor onderhoud.
•  Kosten voor preventief onderhoud.
•  Onbeperkte correctieve interventies.
•  Alle kosten voor originele 

reserveonderdelen.
•  Vervangen van verbruiksgoederen.
•  Werkuren en vervoerskosten.

Optioneel
• Aanvullend preventief 
onderhoudsbezoek.
•  Gegarandeerde interventie voor 

probleemoplossing ter plaatse kan 
worden verbeterd*.  

Overig
•  Speciale tarieven om batterijen** te 

vervangen.

*  Raadpleeg de beschikbaarheid van deze service 
in uw regio.

** Apart te factureren.

724
365

Onderhoudsbeheer beschermen Gepersonaliseerde veiligheidsprocedure

Risicoloze onderhoudsprocedure

Beheer van onderhoudsplan

1 rapport voortdurende verbetering per jaar

Uw kritisch vermogen beschermen Externe bewaking 24 uur per dag / 7 dagen op 7 en voorspellende analyse

Externe bewaking van de apparatuur 24 uur per dag / 7 dagen op 7

Periodiek rapport met analyse van bewaking via LINK-UPS

2 preventieve onderhoudsbezoeken per jaar

Bezoeken uitgevoerd tijdens reguliere werktijden

Hardware- en software-updates

Rapport met analyse van preventief onderhoud

Nood- en foutoplossing

Automatische melding 24 uur per dag / 7 dagen op 7 en proactieve diagnose

Toegang tot de technische Hotline voor ondersteuning

Telefonische ondersteuning voor noodgevallen 24 uur per dag / 7 dagen op 7

Gegarandeerde interventies voor probleemoplossing ter plaatse binnen 6 uur, 
24 uur per dag / 7 dagen op 7

Uw investering beschermen Reserveonderdelen, verbruiksgoederen en werkuren

Gegarandeerde beschikbaarheid van originele reserveonderdelen

Preventief vervangen van verbruiksgoederen (exclusief batterijen)

5 YEARS
fixed price
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Specifiek aanbod van SOCOMEC 
voor datacentra

 Stel uw services en ondersteuning op maat samen voor 
gegarandeerd succesvolle projecten op lange termijn

 Stel uw eigen unieke 
oplossing samen, aangepast 
aan uw toepassingenOndersteuning en advies

•  Ondersteuning bij de bepaling van het 
systeem en bewaking van projecten.

•  Audit van de kwaliteit van uw 
vermogen.

•  Audit van de veerkracht van uw 
installatie.

•  Thermische beeldvorming.
•  Audit van uw energie-efficiency.
•  Advies en consultancy om een 

herstelplan op te stellen.

Ontwikkeling van de site met 
gegarandeerde bedrijfscontinuïteit
•  Advies, coördinatie en sturing van de 

ontwikkeling van uw site.
•  Tijdelijke voeding leveren of de 

bestaande voeding uitbreiden. 
Mogelijkheid om te huren of te leasen.

•  Bestaande apparatuur verwijderen en 
componenten recyclen.

•  Nieuwe of aanvullende apparatuur 
installeren.

Tests en inbedrijfstelling
•  Fabrieks- en site-aanvaarding.
•  Certificaat van inbedrijfstelling.
•  Specifieke trainingsmodules voor 

operatoren.

Bewaking van activiteiten ter plaatse
•  Telefonische bijstand.
•  Bewaking via periodieke bezoeken.
•  Eigen webruimte (belangrijke klanten).

Onderhoud
•  PRISM Availability services: globale 

services door de fabrikant, om uw 
kritiek vermogen en uw investering te 
beschermen.

•  LINK-UPS: Externe bewaking en 
diagnose.

•   Vervangen van verbruiksgoederen.

Training
•  Training aangepast aan de vereisten 

van de site en de klant, gegeven door 
personeel van SOCOMEC.

•  UPS, STS, bewakingssysteem 
aftakkingen circuit, schakelaars 
omschakeling (ATS / RTS).

•  Toestellen voor vermogensbewaking, 
netwerkanalyses.

• Energiemeters en pulsverzamelaars.

Onze oplossingen zijn aangepast aan
• Regelkamers,
• Fysieke infrastructuur,
• Computerruimtes.

Altijd een specialist bij de hand

Meer dan 370 experts van 
SOCOMEC, ondersteund door 
175 ingenieurs en technici van onze 
distributeurs, passen de oplossingen 
aan uw specifieke behoeften aan.
Onze globale aanwezigheid omvat:
•  10 afdelingen in Frankrijk,
•  12 Europese 

dochterondernemingen,
•  8 Aziatische dochterondernemingen,
•  Vertegenwoordigers in meer dan 

70 landen.

Voor meer informatie

Ga naar onze website

www.socomec.nl/nl/data-center

FL
C

D
-U

R
L 

05
4 

A
 N

L

G
a

M
M

E
 4

28
 a

Lo
c

aT
iE

 5
81

 a



www.socomec.nl

hoofdKANTooR

GROEP SOCOMEC
N.V. kapitaal 10 816 800€ 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANKRIJK 
Tel. +33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com 

Socomec wereldwijd

BELGIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.be@socomec.com

DUITSLAND
Critical Power
info.ups.de@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.de@socomec.com

FRANKRIJK
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
dcm.ups.fr@socomec.com

ITALIË
Critical Power 
info.ups.it@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.it@socomec.com
Solar Power
info.solar.it@socomec.com

POLEN
Critical Power
info.ups.pl@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.pl@socomec.com

PORTUGAL
Critical Power / Solar Power
info.ups.pt@socomec.com

ROEMENIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.ro@socomec.com 

RUSLAND
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.ru@socomec.com

SLOVENIË
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.si@socomec.com

SPANJE
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.es@socomec.com

TURKIJE
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.tr@socomec.com

VERENIGD KONINKRIJK
Critical Power
info.ups.uk@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.uk@socomec.com
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UW dISTRIBUTEUR

IN APAC

AUSTRALIË
Critical Power
info.ups.au@socomec.com

CHINA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.cn@socomec.com 

INDIË
Critical Power
info.ups.in@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.in@socomec.com
Solar Power
info.solar.in@socomec.com

SINGAPORE 
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.sg@socomec.com

THAILAND
Critical Power
info.ups.th@socomec.com

VIETNAM
Critical Power
info.ups.vn@socomec.com

IN hET MIddEN-ooSTEN

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
info.ae@socomec.com

IN AMERIKA

USA, CANADA & MEXICO
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.us@socomec.com

ANdERE lANdEN

NOORD-AFRIKA
Algerije / Marokko / Tunesië
info.naf@socomec.com

AFRIKA
Andere landen
info.africa@socomec.com

ZUID-EUROPA
Cyprus / Griekenland / Israël / Malta
info.se@socomec.com

ZUID-AMERIKA
info.es@socomec.com

MEER INFORMATIE
www.socomec.com/worldwide

IN EURoPA

Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency / Solar Power
Duwboot 13 
NL - 3991 CD Houten 
Tel. +31 30 760 0900 
Fax +31 30 637 2166 
info.nl@socomec.com
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