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Zoekt u een logistieke partij, die u naast 

kwalitatief hoogwaardige producten ook nog 

eens kan voorzien van uitgebreid advies, 

maatwerkoplossingen en trainingen op het 

gebied van glasvezeltechniek, twisted-pair 

bekabeling, wireless, UPS-systemen of 

intelligente poweroplossingen? Dan verbindt 

Kannegieter haar wereld graag met die van u!

Kannegieter ondersteunt en adviseert haar 

opdrachtgevers optimaal door middel van 

een breed diensten- en productportfolio. En 

dit doen wij al ruim 55 jaar lang! Doordat u bij 

ons kunt rekenen op specialistische kennis 

en ervaring, vinden wij voor u altijd de beste 

oplossing voor uw netwerkinfrastructuur. 
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Voor een optimale verbinding van elektrotechniek en ICT

Van competitie naar competentie
Steeds meer installateurs in de bouw maken de slag van competitie naar competentie, waarbij kennis en expertise worden 
gebundeld, voor een optimaal eindresultaat. “Waar nodig wordt expertise ingekocht of wordt de samenwerking gezocht 
met relevante partijen in de markt”, vertelt Raymond Oudijk, Account Manager bij Kannegieter. “Wij proberen een toege-
voegde waarde te zijn voor deze organisaties. Niet alleen met onze producten, maar ook middels advies, maatwerkoplos-
singen en trainingen.”

De focus van Kannegieter ligt sinds jaar en dag op data-bekabeling, netwerk-
apparatuur en slimme distributieoplossingen. “We zijn een door kennis gedre-
ven organisatie”, vertelt Sales Manager Linda Jager. “Ons doel is om werelden 
te verbinden. Niet alleen vanuit de techniek, maar ook de wereld van de (E-)
installateurs, wifi- en ICT-specialisten met die van eindgebruikers, adviseurs 
en fabrikanten, om samen te komen tot één totaaloplossing.” Oudijk vult haar 
aan: “Hoewel data onze corebusiness is, zoeken we ook actief naar verbin-
dingen met bijvoorbeeld E-installateurs. Immers leveren zij de power waarop 
onze producten succesvol kunnen draaien.”

OPTIMALE AANSLUITING
“We bieden de installateur oplossingen voor beheer en monitoring van 
stroomverbruik over een langere periode, waarvan analyses gemaakt kunnen 
worden. Ook is het mogelijk om temperatuur of luchtvochtigheid te meten. 
Duurzaamheid staat hoog op de agenda van klanten en eindgebruikers, 
daarom is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in het verbruik en de bespa-
ringsmogelijkheden”, aldus Oudijk. “Bij tenderprojecten worden beide, (elek-
tro)techniek en data, meestal nog door verschillende partijen uitgevoerd, 
met ieder hun eigen leveranciers. Hoe deze toepassingen gekoppeld moeten 
worden, wordt veelal pas in het werk bepaald, met alle gevolgen van dien.”

SPECIFIEKE OPLOSSINGEN
Om het productengamma te optimaliseren, is Kannegieter recent een samen-
werking aangegaan op het gebied van smart monitoring, met technologie-

partner Racktivity, vertelt Jager. “Racktivity heeft een oplossing ontwikkeld 
voor het realtime monitoren en beheren van AC- en DC-systemen, bijvoor-
beeld in pops en aan transformatoren, elektraverdelers en head ends. Het 
verbruik kan per unit worden gesplitst, wat ideaal is in bijvoorbeeld datacen-
ters en utiliteit.”
 
“De elektrotechnicus wil op een andere manier vermogen en verbruik meten 
dan een ICT-er”, erkent ook Business Development Manager/Technical 
Consultant Mark Robben. “Dat is ook de uitdaging waarmee wij dagelijks 
worden geconfronteerd. Om beide partijen tegemoet te komen, zijn specifieke 
oplossingen vereist. Daar kunnen wij in voorzien.”

Naast Ractivity werkt Kannegieter onder ander met de intelligente oplossin-
gen van Server Technology en Eaton.     ❚
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