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« Onderneming van het jaar 2014 » : Frost & Sullivan 
beloont SOCOMEC voor zijn uitmuntendheid op vlak van 
innovatie en aangepaste antwoorden naar de markt. 
 
Benfeld, 15 oktober 2014 
 

"Onderneming van het jaar"… Ieder jaar, in meerdere belangrijke markten, kent het 
kantoor Frost & Sullivan deze prijs toe aan de onderneming die een ambitieuze 
groeistrategie uitwerkt en toepast.  
SOCOMEC ontving deze dit jaar voor de europese markt van de UPS-systemen. Voor 
onze onderneming is dit de erkenning dat we ons echt inzetten om aan de noden van 
de klant te voldoen.  

 

Een beloonde reputatie 
  
« Wij hebben het genoegen reeds lange tijd te genieten van een stevige reputatie» stelt een 
trotse Denis Sallée, Directeur marketing voor de activiteit Critical Power. « Maar deze 
nieuwe prestigieuse beloning, toegekend door Frost & Sullivan bewijst onze inzet om onze 
klanten de beste oplossingen voor te stellen inzake toepassingen van kritieke voeding en 
veiligheid. »  

Onder de recente realisaties, citeren we de nieuwe drie-fasige modulaire UPS van het 
gamma  MODULYS Green Power 2.0 die redundante vermogensmodules bevat en 
batterijmodules in een architectuur die installatie, gebruik en toekomstige uitbreidingen erg 
vergemakkelijken.  

Voor Frost & Sullivan, « schitteren de SOCOMEC oplossingen op vijf essentiële punten voor 
het bereiken van een optimale prestatie : de beschikbaarheid, het rendement, de flexibiliteit, 
het beheer van de bronnen en de duur. Daarenboven, heeft SOCOMEC recentelijk zijn 
exclusief concept 'Forever Young' ingevoerd dat een compatibiliteit verzekert met 
toekomstige generaties van infrastructuren voor data centers. »  

 

Luisteren naar uitbaters  
 
Eén van de voornaamste verwachtingen – meestal niet ingelost – van uitbaters met relatief 
krachtige voedingen betreft de batterijen : ze kijken uit naar oplossingen die een werking 
zonder risico garanderen met de best mogelijke prestaties. Het gewoonlijke antwoord – een 
periodieke test van de batterijen – blijkt zeer moeilijk bij dit niveau van vermogen. 
SOCOMEC heeft dit probleem opgelost door de uitbater toe te laten de aflaadenergie 
optimaal te herbruiken. De diensten verbonden aan de laatste generaties krachtige UPS’en 
Green Power laten de klant toe van deze innovatie te genieten.  

Deze oplossing in het bijzonder werd opgemerkt door Gautham Gnanajothi, Senior Industry 

Analyst bij Frost & Sullivan : « Het SOCOMEC systeem voor het beheer van het 

batterijniveau (BLM) voert periodiek een eenvoudige test uit en garandeert met zekerheid de 

werking, zonder zich te moeten beroepen op een tijdelijke installatie. Voordeel hier, voor de 

klant, is een belangrijk gewin betreffende indienststelling en aan veiligheid meer bepaald op 

zijn voedingsinfrastructuur en beveiligde verdeling van energie. » 
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Een vruchtbare interne samenwerking 
 
Frost & Sullivan onderlijnt dat de opmerkelijke resultaten « de vrucht zijn van een mooie 
samenwerking van interne vaardigheden in het bedrijf ». En ten andere dat, « SOCOMEC 
veel samenwerkt met zijn partners, zoals met name de batterij-fabrikanten om zijn product 
aanbod te verbeteren. Hun R&D afdeling, tenslotte, mag trots zijn met unieke expertises op 
vlak van vermogenselectronica ».  

Deze grote innovate-kracht heeft SOCOMEC ertoe geleid de eerste transformatorloze UPS 
te bedenken met 3-Level technologie met geattesteerd rendement van 96% in totaal 
beveiligde dubbele conversie.   

 

Bijkomende diensten  
 
« Behoudens zijn ontwikkeling, zowel op commercieel niveau als produktgamma, blinkt 
SOCOMEC ook uit in after-sales : de voorgestelde prestaties kennen hun gelijke niet » 
schrijft nog Gautham Gnanajothi van Frost & Sullivan. Om te vervolgen, « De verkregen 
reputatie van de onderneming in zijn zeer compleet dienstenaanbod weerspiegelt zich 
tevens in de regelmatige groei van haar zakencijfer ».  
 

Wat kunnen we nog meer zeggen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANGAANDE SOCOMEC  MEER INFORMATIE 

Opgericht in 1922, is SOCOMEC vandaag een onafhankelijke 
industriële groep met meer dan 3000 personen verdeeld over de 
hele wereld in 21 filialen . Haar missie : de beschikbaarheid, de 
contrôle en de veiligheid van elektrische netten in 
laagspanning… met een groeiende belangstelling voor 
energieprestaties van haar klanten. In 2013, realiseerde 
SOCOMEC een zakencijfer van 437 miljoen euro.  
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