CASE STUDY SKYWAY
ROMAN SCHLIEßMEYER

SCHLEIFENBAUER - LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

SCHLEIFENBAUER PRODUCTS BV • www.schleifenbauer.eu • info@schleifenbauer.eu

OVER SKYWAY
SKYWAY Datacenter GmbH is een professionele IT Infrastructuur- en serviceprovider voor bedrijven en particulieren. Het bedrijf
bevindt zich in het Duitse Sankt Ingbert. De dienstverlening bestaat uit Co-location, vCloud hosting en root-/managed server.
SKYWAY ondersteunt haar klanten gedurende de gehele IT-levenscyclus: van conceptontwikkeling, implementatie en de volledige
periode van operatie. De onderneming is in 2010 opgericht en is een 100 procent dochter van de internationale domein hoster
Key-Systems GmbH.

DE UITDAGING
Oorspronkelijk werd SKYWAY DataCenter GmbH opgericht
om gestandaardiseerde infrastructuur diensten aan te bieden.
Kort na de start in 2010 kreeg het echter de vraag naar meer
flexibele oplossingen. De klanten hadden behoefte aan flexibiliteit, zowel voor het kunnen veranderen van de serverconfiguratie, het meten van het energieverbruik per apparaat en
het op afstand kunnen herstarten van hun servers.

“

- Roman Schließmeyer, CEO SKYWAY

Bij de beslissing over een zakenpartner zijn persoonlijke aanbevelingen in onze sector zeer belangrijk.
Wij hebben Schleifenbauer bij onze contacten
al herhaaldelijk met een zuiver geweten
aanbevolen!

Op sterke aanbeveling van zijn klanten en zakelijke partners
gaf SKYWAY de opdracht aan Schleifenbauer om hun intelligente PDU’s te introduceren in SKYWAY’s datacenter. De hoogwaardige kwaliteit van de Schleifenbauer producten is daarbij
de belangrijkste reden.
“De hoge kwaliteit van Schleifenbauer Products is direct
merkbaar als je met de Rack PDU’s werkt.”

PARTNER
SKYWAY verwacht meer dan alleen uitstekende producten van
zijn leveranciers. Het bedrijf streeft naar samenwerking met
leveranciers die een uitstekende kennis van de markt hebben
en de mogelijkheid hebben om samen te werken om flexibele
en hoogwaardige oplossingen te ontwikkelen. Schleifenbauer
heeft bewezen zo’n business partner te zijn.
“De oplossingen van Schleifenbauer zijn zeer flexibel en kunnen altijd worden ingesteld conform de geldende specifieke
eisen. Daarnaast bieden ze de beste prijs/kwaliteitverhouding.“
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