THE UPS FACTORY
NOODSTROOMVOORZIENING IS
ESSENTIEEL
VOOR BEDRIJFSCONTINUÏTEIT

Ferry Tulling startte in 2013 The UPS Factory.
“Ik was ruim tien jaar actief in deze sector
en kreeg de kans om exclusief distribiteur
te worden voor een gerenommeerd Italiaans
UPS-merk waar ik goede ervaringen mee
had. Het was een vliegende start en al snel
heb ik het team uitgebreid met een aantal
technische collega’s.”
Het assortiment is sindsdien ook uitgebreid.
“Omdat ik als merkonafhankelijk leverancier
the best of breed, the best fit voor elke
situatie wil kunnen leveren. Sommige aanbieders zitten vast aan één enkel merk en dat
betekent dat ze binnen een beperkt aantal
types de oplossing moeten zien te vinden.
Dat past vaak niet naadloos bij de eisen en
wensen van de klant. Dan moet je groter
dan noodzakelijk, of boet je in op de betrouwbaarheid van de oplossing.”

Er gaat geen dag voorbij of er is wel ergens in Nederland een
stroomstoring. Pas als het jezelf overkomt, weet je wat de zakelijke
gevolgen (kunnen) zijn. Valt uw netwerk plat wanneer de stroom
uitvalt en bent u kostbare data kwijt, of kunt u gewoon doorwerken?
Een Uninterrupted Power Supply (UPS) kan een hoop ellende
voorkomen. The UPS Factory kan als geen ander adviseren wat de
passende noodstroomvoorziening is voor elke denkbare situatie.
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Verschillende toepassingen, verschillende systemen
Met name in de gangbare enkelfasesystemen
wordt de markt overspoeld met noodstroomvoorzieningen in alle maten en soorten die in
de praktijk, als het erop aankomt, niet dat
doen wat ze beloven. Ferry Tulling: “Er zijn
grote kwaliteits- en prijsverschillen. Het is
verstandig om je goed te laten adviseren over
de mogelijkheden en bij voorkeur door een
partij die meerdere merken voert. Want per
situatie is de oplossing anders.”
The UPS Factory onderscheidt zich door de
uitstekende prijs/prestatieverhouding gecombineerd met persoonlijke aandacht en service.
“We hebben een prima kantoorruimte en een
ruim magazijn, maar zitten dus niet in een
spiegelend blauwglazen kantoorpand op een
A-locatie. Zo houden we de overhead laag en
dat zien klanten terug in de prijs.”
The UPS Factory levert de hele line up, tot en
met de zwaardere driefasesystemen (wisselspanning). “Wij hebben een passend product
voor elk denkbare situatie. Klanten roemen
ons om de klantgerichtheid. Daar kunnen we
ons onderscheiden en ook als we verder
groeien blijven we daar op focussen. We
mogen een aantal grote klanten tot onze vaste
relatiekring rekenen, waaronder Defensie en
KPN. Typische maatwerkoplossingen, maar

voor elke klant weten we te sizen en binnen
het assortiment de ideale noodstroomvoorziening te adviseren en te leveren. Onze
oplossingen zijn bovendien energiezuinig.”
Pay as you grow
Een dag data kwijt of het opnieuw inkloppen
van verloren data is vele malen duurder dan
de aanschaf van een UPS. “Wij brengen
advies uit op basis van de behoefte. Onze
UPS systemen worden toegepast bij nieuwbouw, modernisering of renovatie van
datacenters of lokale oplossingen. Vroeger
kocht je als klant voor de zekerheid vaak
een te groot systeem, tegenwoordig zijn er
modulaire systemen die je kunt laten
meegroeien met de organisatie. Het is zaak
om goed te inventariseren wat de klant exact
wil. Gaat het erom dat in geval van een
stroomstoring de UPS nog even stroom
levert zodat het netwerk netjes wordt
afgesloten, of wil je dat alles gewoon
doordraait zelfs wanneer heel Nederland
urenlang zonder stroom zit? Voor dat laatste
scenario maken we de koppeling met een
aggregaat zodat ter plekke zelf de stroom
wordt opgewekt. Zoals gezegd, voor elke
situatie de passende oplossing.”
Een netwerk van specialisten
“Wij trekken samen op met onze dealers en
installateurs. Omdat het belangrijk is dat
klanten krijgen wat ze nodig hebben, niets
meer én zeker niets minder. Alle units worden
geleverd met slimme software die naadloos
samenwerkt met alle bekende managementsystemen.”

ONDERNEMEND HOEKSCHE WAARD

De meeste systemen zijn door installateurs
en resellers zelf te installeren. “Voor de
driefasesystemen doen onze eigen serviceengineers de ingebruikstelling, service en
onderhoud.” Datzelfde team bemant de
storingsdienst. De serviceorganisatie voorziet
middels SLA’s in 24 uursondersteuning, 7
dagen per week met een 4-uursresponstijd.
The UPS Factory, als het gaat om ononderbroken stroomvoorziening
“Uiteraard gaan we graag in een vroegtijdig
stadium met u in gesprek, maar ook wanneer
u al een concurrerende aanbieding heeft

liggen dagen wij u uit om ter vergelijk een
vrijblijvende offerte bij ons aan te vragen.
Wij zijn een specialist op ons vakgebied en
zullen u aangenaam verrassen.”

The UPS Factory
Aston Martinlaan 96
3261 NB Oud-Beijerland
T: 0186 - 684088
I: info@theupsfactory.com
www.theupsfactory.com
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