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OVER EAGLE EYE NETWORKS 
Eagle Eye Networks is een internationaal Cloud Based Video Management platform. Het bedrijf heeft de ambitie om 
’s-werelds grootste aanbieder van videosurveillance in de cloud te worden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Austin, 
Texas (Verenigde Staten) en het EMEA kantoor is gevestigd in Amsterdam. Inmiddels zijn ze gevestigd in meer dan 80 
landen met 12 datacentra en 200 medewerkers. 
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CAMERA BEVEILIGING IN DE CLOUD

Steeds meer bedrijven stappen af van lokale servers en lokale 
dataopslag. Vrijwel alle moderne software draait tegenwoordig 
in de cloud en dat verwacht men ook van de beveiligings-
sector. Door ‘security as a service’ aan te bieden heeft een 
bedrijf geen servers meer nodig en hoeft het hieraan geen 
onderhoud meer te plegen. Dit is bij Eagle Eye Networks 
allemaal onderdeel van het abonnement wat klanten afnemen, 
waarbij de kosten zijn gebaseerd op het aantal camera’s en de 
benodigde opslagcapaciteit. 

Eagle Eye Networks heeft een eigen infrastructuur en eigen 
servers die volgens de hoogste normen voor cybersecurity 
beveiligd zijn. Alle data blijft desgewenst in Europa of zelfs in 
Nederland en wordt 24/7 bewaakt en beheerd. 

SAMENWERKING EAGLE EYE 
NETWORKS EN SCHLEIFENBAUER

De PDU's van Schleifenbauer worden aangepast aan de 
infrastructuur van het datacenter, in plaats van andersom. 
Ons configuratie- en productieproces is vergelijkbaar met 
Lego™: Met een beperkt aantal bouwstenen is het aantal 
eindproducten praktisch onbeperkt.

Deze werkwijze en aanpak paste exact bij de wensen en 
behoeften van Eagle Eye Networks voor haar datacenters, 
waar men op zoek was naar perfect passende PDU's. 
Sinds 2020 is Schleifenbauer partner in het ontwikkelen en 
leveren van rack-PDU’s voor de datacenters van Eagle Eye 
Networks. 

Marco Hoogendijk, Salesmanager Nederland bij Schleifenbauer: 
“Eagle Eye Networks had een uitdaging in het optimaal en 
volledig benutten van de rack capaciteit. Door een rack-PDU te 
ontwikkelen die volledig is aangepast op de infrastructuur is dit 
nu mogelijk. We hebben een eerste serie PDU’s geleverd welke 
voorzien zijn van 30 stuks C13-uitgangen, volledig passend bij 
de klantwens. Daarnaast zullen we in de nabije toekomst 
samen met de klant gaan kijken welke specifieke behoeften er 
zijn voor de diverse datacenters en hiervoor steeds een 
passende oplossing ontwikkelen, tegen een concurrerende 
prijs."

Tijmen Vos, Technical Director bij Eagle Eye Networks: “Via een 
van onze datacenter-partners werd Schleifenbauer aanbevolen, 
omdat wij op zoek waren naar een ‘custom PDU’ oplossing die 
kon bieden wat wij nodig hadden. Met Schleifenbauer kan Eagle 
Eye Networks nu perfect passende PDU’s designen, die precies 
voorzien in de behoefte. We kunnen daardoor optimaal gebruik 
maken van de rackspace en onze kostprijs zo laag mogelijk 
houden voor onze klanten.”

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over Eagle Eye Networks, zie de 
website: https://www.een.com

Wilt u meer weten over deze samenwerking, of heeft u 
interesse in de producten en diensten van Schleifenbauer op 
het gebied van energiemeting en stroomverdeling? Bekijk 
onze website of neem contact op met Marco Hoogendijk 
(marco.hoogendijk@schleifenbauer.eu).
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