Lydis is voor het derde jaar op rij Yealink Platinum Distributeur
Voor de derde keer op rij in zijn korte bestaan krijgt Lydis van Yealink deze eervolle
vermelding. De directeur van Lydis, Cor Heide heeft een jaren lange relatie met Yealink
opgebouwd. Lydis ontving deze award vanwege de hoge verkoopcijfers en toewijding aan
het merk Yealink. Door de nadruk te leggen op partnerondersteuningen, eigen software,
seminars en door Yealinks producten te koppelen aan de behoeften van klanten, is Lydis
momenteel marktleider in de Benelux.
Volgens Cor is de focus op samenwerking met Yealink en aandacht voor de behoeften van de
klanten de sleutel tot het aanhoudende succes. “We zijn opnieuw vereerd om voor het derde
achtereenvolgende jaar erkend te worden als een Yealink-platinumdistributeur” zegt Cor.
Lydis biedt een breed scala aan Yealink-oplossingen, waaronder de nieuwe geavanceerde T5
Smart Media serie, de innovatieve CP960-conferentietelefoon, het hoogwaardige W60P
DECT IP-toestel en de nieuwste videoconferentie systemen de VC800 en VC500. Yealink
heeft continu geavanceerde technologieën aan hun productmix toegevoegd, welke de
steeds veranderende behoeften van de klanten keer op keer heeft overtroffen.
Naast het brede scala aan Yealink-producten die beschikbaar zijn, biedt Lydis de
distributeurs ook eigen software, een viertalige handleiding (NL, De, Eng, Fr),
opleidingsprogramma’s, seminars en eigen marketingmateriaal.
Over Lydis
Lydis is sinds 1 juni 2013 dé telecomdistributeur in Nederland voor IP-communicatie
oplossingen met als verzorgingsgebied de Benelux. Wij zijn een Value Added Distributeur en
dé specialist op het gebied van (IP) communicatie-oplossingen.
Wij leveren een compleet en complementair assortiment communicatie-oplossingen
gebaseerd op IP. Hierbij wordt zeer nauw en professioneel samengewerkt met belangrijke
fabrikanten.
Daarnaast verkoopt Lydis haar producten via een indirect verkoopkanaal, zoals m.n.
Telecom- en/of IT-resellers en System Integrators. Daarnaast werkt Lydis nauw samen met
providers, gebaseerd op o.a. Broadsoft. Hierbij speelt de integratie, security en
functionaliteit op het platform een zeer belangrijke rol.
Over Yealink
Yealink is een wereldwijd leider op het gebied van unified communication (UC) oplossingen
en levert met name videoconferentie systemen en voice communication oplossingen. Het

bedrijf is in 2001 opgericht en zet haar onafhankelijke onderzoek en innovatie in bij het
nastreven van haar missie.
De hoogwaardige UC-oplossingen verhogen de efficiency en competitieve voordelen van
haar klanten in meer dan 100 landen. Yealink is de grootste SIP-telefoon leverancier ter
wereld. Voor meer informatie, zie www.yealink.com.

