
 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

  LUNCH & LEARN FLUKE VERSIV IN GRONINGEN 

Woensdag 23 april 2014 organiseert Kannegieter samen met Fluke 

Networks de tweede 'Lunch & Learn-bijeenkomst' in  de regio. Na 

Eindhoven is dit keer Groningen aan de beurt en wel bij het REA 

College Nederland. Deze 'hands-on'-bijeenkomst is bedoeld om u met 

de nieuwe Versiv-familie kennis te laten maken. Schrijf u hier meteen 

in. 

  

  

 

  BELANGRIJKE INFORMATIE  

Op 1 april 2014 neemt Kannegieter een nieuw ERP-systeem in 

gebruik: Dit houdt in dat er op vrijdag 28 en maandag 31 maart 

as. mogelijke vertraging in de verzending van goederen is. 

Op deze dagen is het helaas niet mogelijk om webshop en ICM-

bestellingen te plaatsen. Wij beseffen dat dit voor u ongemak met 

zich meebrengt, wij zullen er alles aan doen om hinder zoveel 

mogelijk te beperken en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen 

zijn. Uiteraard zijn wij telefonisch en per mail op deze dagen gewoon 

bereikbaar. 

Heeft u vragen, neem gerust contact op met de Verkoop 

Binnendienst, telefonisch bereikbaar op nummer 033 - 4508686 of 

per mail via servicedesk@kannegieter.nl  

  

  

  

 

  

  

  DATACENTER TRAININGEN 

Nieuw in 2014 zijn de update trainingen voor de Datacenter Design 

training (DCD) en de Datacenter Operational Management training 

(DCOM). Cursisten die in het verleden de volledige training hebben 

gevolgd, kunnen in één dag een update training volgen. 

De update voor de DCD vindt plaats op 3 april op onze locatie in 

België en op 24 september in Amersfoort. De update voor de 

DCOM staat gepland op 4 april in België en op 25 september in 

Amersfoort. De kosten voor beide update trainingen bedragen € 550,- 

per cursist per dag. Mail voor meer informatie over de update 

trainingen naar college@kannegieter.nl 

Uiteraard kunt u ook de volledige training volgen bij Kannegieter 
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College: 

- Data Centre Design training - € 1.785,- per cursist 

   Locatie Amersfoort: van 24 t/m 26 november 2014 

   Locatie Vilvoorde België: van 6 t/m 8 oktober 2014 

- Data Centre Operational Management - € 1.265,- per cursist 

   Locatie Amersfoort: op 27 en 28 november 2014 

   Locatie Vilvoorde België: op 9 en 10 oktober 2014 

Beide trainingen worden gegeven in de Engelse taal. 

Schrijf u gelijk in! 

  

  

 

  ONTMANTELING DATACENTER 

Essent en Brand-Rex werkten de afgelopen maanden samen om 2 IT-

datacenters van Essent in Tilburg en Landgraaf zo duurzaam mogelijk 

te ontmantelen. De medewerkers van het energiebedrijf 

ontmantelden zelf de ruimtes en scheidden alle materialen. In totaal 

werd 8.385 kilo aan kabels, snoeren, servers, stopcontacten, rekken, 

goten en andere materialen uit de datacenters gehaald. Maar liefst 91 

procent daarvan kon worden hergebruikt. Uiteindelijk werden de 

materialen zo succesvol gerecycled dat de opbrengsten daarvan 

hoger waren dan de kosten. Lees hier meer over dit project. 

  

  

  

 

  GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK 

Een winter hebben we dit jaar natuurlijk helemaal niet gehad. Ja, 

meteorologisch wel, dat spreekt voor zich, maar de beloofde 

'Horrorwinter' bleef uit. Alhoewel, voor schaatsliefhebbers was de 

afgelopen winter wel een horrorscenario. Natuurijsbanen bleven 

plassen water, omringd door sip kijkende lichtmasten. De tentjes met 

snert en andere versnaperingen leken meer op "koek en verzopie".  

Lees verder ... 

  

  

  

 

  KANNEGIETER KENNISMARKT 2014 

Noteer 20 en 21 mei as. alvast in uw agenda, dit zijn de data van de 

Kannegieter Kennismarkt 2014! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging 

en het programma. 

Kijk ter inspiratie naar de sfeerimpressie van de Kannegieter 

Kennismarkt van 2013.  
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