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Veiligheid online 
met AutomationDirect en ASO
 
AutomationDirect is een snel groeiend bedrijf met een goed erkende naam in de industriële automati-
seringsmarkt. Zij waren het eerste industriële besturingsbedrijf dat met succes gebruik maakte van een 
directe verkoopcatalogus voor PLC-producten en zetten nu de standaard in de industriële besturingsver-
koop online. AutomationDirect verkoopt al jaren veiligheidscomponenten via hun online kanalen. Dit 
concept was nieuw voor ASO, omdat ASO altijd al veiligheidsproducten verkocht had nadat de toepas-
singen in detail besproken waren om de perfecte en veiligste oplossingen te vinden; AutomationDirect 
heeft echter bewezen dat online verkoop van veiligheidsproducten wel degelijk mogelijk is, wanneer het 
juiste klantenbestand wordt bereikt. 

AutomationDirect is in 2010 met succes begonnen met 
de verkoop van veiligheidsproducten.  Sindsdien hebben 
ze hun aanbod voortdurend uitgebreid door nieuwe pro-
ducten toe te voegen.  Veiligheidsmatten en veiligheids-
lijsten stonden al een tijdje op hun radar, maar ze had-
den niet de juiste combinatie van product en leverancier 
gevonden die in lijn was met hun visie. Nadat een mede-
werker van het engineeringteam van AutomationDirects 
hooguit sprak over ASO-producten, die ze al jaren in het 
veld worden gebruiken t, deed AutomationDirect een be-
roep op ASO om in 2015 meer te weten te komen over het 
bedrijf en de producten. Hun team was enthousiast over 
de producten en realiseerde zich al snel dat ASO goed 
zou passen en dat beide bedrijven konden profiteren 
van een partnerschap dat zich verder zou ontwikkelen. 
Er waren twee vergaderingen nodig op het Amerikaanse 
hoofdkantoor van ASO in Rockaway, NJ, en een reis naar 

Duitsland om de eigenaar en CEO van ASO, Helmut Fried-
rich, en het R&D-team van ASO te ontmoeten om tot een 
overeenkomst voor samenwerking te komen.

Na het opstellen van de contracten, het kiezen van ge-
schikte producten, het ontwerpen van de juiste verpak-
king en het herzien van de handleidingen om disclaimers 
voor eindklanten toe te voegen die de veiligheid van hun 
toepassingen en installaties garanderen, maakte Auto-
mationDirect zich klaar om de producten van ASO online 
op de markt te brengen. Zij ontwikkelden content voor 
hun website, productafbeeldingen en instructievideo’s 
om het juiste gebruik van ASO’s veiligheidsproducten aan 
te tonen. In november 2017 vond een laatste inspectie 
en goedkeuring plaats in de kantoren van ASO in de VS 
en in december 2017 werden de veiligheidsproducten 
van ASO gelanceerd op AutomationDirect.com.
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Een speciaal geselecteerde  
portefeuille

Het ASO-portfolio op AutomationDirect.com bestaat uit 
SENTIR-veiligheidsmatten van verschillende afmetingen, 
met een gegoten rail of de bijbehorende aluminium sier-
lijsten. Ze hebben ook bulkgoederen toegevoegd voor 
ASO’s SENTIR edge die bestemd zijn voor zelfmontage, 
plus kabels, aluminiumprofielen en SENTIR-edge-kits 
met toebehoren (kabels en aluminiumprofielen). Om het 
aanbod van ASO-producten compleet te maken, heeft 
AutomationDirect besloten om ook de speciaal voor de 
Amerikaanse markt ontwikkelde ELMON-rail 41-822 van 
ASO te verkopen, evenals andere accessoires.

Succesvolle lancering

Na de lancering is de verkoop van ASO-veiligheidspro-
ducten snel gestegen en sindsdien groeit de verkoop van 
ASO-producten voortdurend gegroeid. De samenwerking 
tussen het team van AutomationDirect, bestaande uit 
Andrew Waugh en Larry Reynolds en ASO, blijft goed en 
werpt zijn vruchten af “Sinds het begin van onze sa-
menwerking is het werken met ASO Safety Solutions ui-
terst eenvoudig en lonend geweest.  We hebben niet veel 
feedback van onze klanten, maar dit wordt als geweldig 
nieuws beschouwd, omdat de meeste feedback wordt ge-
geven wanneer er een probleem is”, zegt Andrew Waugh, 
Product Manager voor sensor- en veiligheidscomponen-
ten bij AutomationDirect.
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Bedrijf: 
AutomationDirect

Locatie: 
Cumming, Georgia, VS

Industrie:
Directe verkoop van PLC-producten

Producten en diensten: 
Online shop en catalogus voor veiligheidsproducten, 
programmeerbare controllers, universele veld-I/O, 
software, bedieningsinterfaces, aandrijvingen, moto-
ren en motorbesturingen, producten voor bewegings-
besturing, aandrijftechniek, pneumatiek, processen, 
relais en timers, sensoren, drukknoppen, schakelaars 
en verlichting, klemmenblokken en bedrading, com-
municatie, stroomproducten, behuizingen, beveiliging 
van circuits, gereedschap en testapparatuur.

URL: 
www.automationdirect.com 

Taak en doelstelling voor ASO en AutomationDirect: 
Het selecteren van geschikte producten uit ASO‘s 
productportfolio voor directe online verkoop, het ont-
werpen van geschikte verpakkingen en handleidingen.

Oplossing:
SENTIR mat (veiligheidsmatten), SENTIR edge (veilig-
heidslijsten), ELMON railveiligheidsrelais

Contact bij ASO: 
Simon Rockel, Svenja Sperlich

Résumé en vooruitzichten

Beide bedrijven zijn zeer tevreden met de positieve ont-
wikkeling en kijken uit naar een verdere vruchtbare za-
kelijke relatie. Door alle successen zullen er in de nabije 
toekomst waarschijnlijk meer ASO-producten aan het 
portfolio van AutomationDirect worden toegevoegd.


