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DNCS en TowerEye versterken de infrastructuurpoot van Gump;on
DNCS en TowerEye sluiten zich aan bij het Gump;on-ecosysteem. DNCS is gespecialiseerd in
toegangscontrole, camerabewaking en IT-netwerken voor bedrijven. TowerEye doet hetzelfde,
maar dan voor ;jdelijke installa;es. De zusterbedrijven uit Gierle versterken de smart hub van
Gump;on - de infrastructuurpoot van de groep.
Vij-ien jaar geleden star8e Gust Dierckx DNCS op. Dat specialiseerde zich in IP-camera’s, de
vervanger van de analoge bewakingscamera. IP-camera’s zijn aangesloten op een netwerk en
verwerken beelden als digitale data. DNCS installeert netwerk- en securitysystemen voor bedrijven.
Een paar jaar later rich8e Dierckx ook TowerEye op. Met dezelfde technologie en competenOes mikt
dat op een andere doelgroep. DNCS legt zich toe op vaste implementaOes, TowerEye op opstellingen
met een Ojdelijk karakter.

TowerEye werkt voornamelijk voor bouwbedrijven, overheden en organisatoren van evenementen.
“Bouwbedrijven vragen om beveiligingscamera’s, krachOge verlichOng en hoogtechnologische
alarmsystemen”, verduidelijkt Niels Van den Heuvel, general manager. “Op evenementen en fesOvals
installeren wij camera’s en een stabiel netwerk waarop bezoekers en organisatoren veilig surfen,
bellen, cashvrij betalen en video streamen. Met 12.000 endpoints is Tomorrowland een van onze
grootste klanten. Ook overheden gebruiken soms Ojdelijke bewakingsinfrastructuur, bijvoorbeeld om
nummerplaten te registreren of toezicht te houden in autovrije straten.”
Complementariteit
“Wij geloven dat digitale transformaOe vraagt om een 360°-aanpak, die experOse uit vele
kennisdomeinen combineert”, zegt Bart Embrechts, managing partner van GumpOon. “Met deze
parOcipaOe versterken wij onze smart hub. DNCS en TowerEye vinden aansluiOng bij andere
infrastructuurspecialisten in de groep, zoals Rank 1 (netwerken en security), Geosparc (smart ciOes)
en Mercuron (draadloze mobiele en datacommunicaOe). Ook met nichespelers als iXpole
(evenementen en sportclubs) en EGHT Care (zorgsector) is er veel complementariteit.”

“De synergie is belangrijk, maar even belangrijk is de gemeenschappelijke kijk op waarden,
technologie en partnerships”, vult Pieter Hermans aan, algemeen directeur bij DNCS. “Net als
GumpOon zijn wij gedreven door innovaOe. Technologie is geen doel op zich. Wij zoeken oplossingen
voor uitdagingen waarvan de klant wakker ligt. Wij helpen hem keuzes maken op typisch Vlaamse
wijze: nuchter, pragmaOsch, zonder toeters en bellen. Wij geloven in vertrouwensrelaOes met
partners en leveranciers. Wanneer je kennis en kwaliteitsservice combineert met de ruggensteun van
sterke partners, dan kun je concurreren met veel grotere spelers.”
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Over DNCS
DNCS werd opgericht in 2007 door Gust Dierckx na ruim 15 jaar ervaring in de telecom- en
datanetwerksector. Vertrekkend vanuit het perspecOef van de klant, wil DNCS de betrouwbare
adviseur zijn in beveiliging en datanetwerken. De klanten van DNCS zijn voornamelijk industriële
bedrijven, ambiOeuze kmo’s, zorginstellingen en overheidsinstellingen. Het hoofdkantoor van DNCS
bevindt zich in Gierle. De klanten zijn verspreid over heel België.

Meer informa;e
www.DNCS.be

Over TowerEye
TowerEye werd opgericht in 2012 door Gust Dierckx als zusterbedrijf van DNCS. Vertrekkend van de
nood van de klant installeert het toegangscontrole, camerabewaking en IT-netwerken met een
Ojdelijk karakter. De klanten van TowerEye zijn organisatoren van middelgrote en grote evenementen
en fesOvals, grote bouwwerven en overheidsinstellingen zoals gemeenten en poliOediensten. Het
hoofdkantoor van TowerEye bevindt zich in Gierle. De klanten zijn verspreid over de Benelux.

Meer informa;e
www.towereye.be

Over Gump;on
GumpOon, opgericht in 2012, is een bedrijvengroep van +20 jonge ondernemingen met +500
medewerkers en 6 vesOgingen in België, Nederland en Luxemburg. Vanuit een uniek ecosysteem en
een co-creaOeaanpak inspireert GumpOon beslissingnemers bij de digitale transformaOe, pragmaOsch
en hands-on. GumpOon combineert de creaOviteit, wendbaarheid en passie van start-ups, earlystagers en scale-ups met de slagkracht en stabiliteit van een sterke bedrijvengroep.

Meer informa;e
www.gumpOon.eu

Contact
Gust Dierckx, CEO – Gust.Dierckx@dncs.be – +32 (0) 494 45 16 44
Bart Embrechts, managing partner - Bart.Embrechts@gumpOon.be - +32 (0) 472 85 50 61
Beelden via h8p://bit.ly/TowerEyeDNCS

