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Beste Ricky
In deze nieuwsbrief introduceren wij met trots de Yealink W56P, die momenteel uit voorraad
leverbaar is.
De Yealink W56P heeft een nieuw design, een groot en helder kleuremdisplay en drie keer
meer spreektijd als de bestaande DECT oplossing Yealink W52P.
De Yealink CP860 is een IP conference toestel geschikt voor een spreekkamer en kan worden
gebruikt door max. 16 personen, mits je gebruik maakt van de optionele externe microfoons
(CPE80). Deze externe microfoons ontvangt je nu tijdelijk als actie GRATIS bij bestelling van
één Yealink CP860.
Wij gaan op diverse locaties Yealink producttrainingen verzorgen. De eerste Yealink
producttraining zal plaatsvinden op 4 oktober 2016 in de business lounge van Dean One in het
nieuwe kantoor te Amstelveen.
Lees snel verder voor alle details en om gebruik te maken van de speciale actie met de Yealink
CP860!
Met vriendelijke groet,
Cor Heide
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Yealink W56P & W56H
Yealink W56P is het SIP DECT telefoonsysteem van de volgende generatie waarin kwaliteit,
betrouwbaarheid en flexibiliteit wordt gecombineerd.
De Yealink W56P heeft de typische voordelen van een draadloze DECT oplossing, zoals lange
gespreks en standbytijd met hoogstaande spraakkwaliteit, en een uitstekende prijs
kwaliteitsverhouding welke ideaal is voor bedrijven van klein of medium formaat.
Hoogwaardig ontwerp
Exceptioneel HDaudio
Maximaal 4 gelijktijdige gesprekken
Maximaal 5 handsets
Maximaal 5 SIP Accounts
2,4" 240 x 320 kleurenscherm met intuïtieve gebruikersinterface
Tot 30 uur gesprekstijd, tot 400 uur standbytijd
Snel opladen: 10 minuten oplaadtijd voor 2 uur spreektijd
Ondersteunt USBopladen
3,5 mm jack, headsetaansluiting
Laders met wandmontage mogelijkheid
Nieuwe riemclip voor betere gebruikerservaring

Gratis 2 stuks Yealink CPE80 bij aanschaf van de
Yealink CP860
Bent u op zoek bent naar een hoge kwaliteitsoplossing voor audio conferenties in uw
spreekkamers/vergaderruimtes, dan is de Yealink CP860 IP Conference toestel de ideale
oplossing.
Deze next generation IP conference telefoon beschikt over drie interne microfoons, PoE, 5weg
conferentiegesprek, volwaardige autoprovisioning, eenvouding koppelen aan je smartphone,
etc.
Doe uw voordeel en maak gebruik van de actie: Bij aanschaf van elke Yealink CP860, ontvangt
u t/m december 2016 nu gratis twee Yealink CPE80 uitbreidingsmicrofoons.
Pluspunten van de Yealink CP860
Optimale HD geluidskwaliteit
Full Duplex
5 meter bereik (met 2x CPE80)
USB aanlsuiting voor gespreksopname
Tot 5 weg audio conference

Wist je dat...

Wist je dat...

Lydis aanwezig is op de volgende
beurzen

Lydis ook aanwezig is op de volgende
beurzen

Routit Vision
Wanneer: 21, 22 september en 27, 28
september 2016
Waar: Routit, Ede
Meer informatie: Routit Vision

European Voip Summit
Wanneer: 11 oktober 2016
Waar: Hotel Arena, Amsterdam
Meer informatie: European Voip Summit

Cloud Comms 2016
Wanneer: 6 oktober 2016
Waar: Hotel Veenendaal, Veenendaal
Meer informatie: Cloud Comms

Broadsoft Connections 2016
Wanneer: 12 t/m 16 november 2016
Waar: JW Marriott Hill Country Resort & Spa
San Antonio, Texas, USA
Meer informatie: Broadsoft Connections

Wist je dat...
Om met de Yealink toestellen goed gebruik te blijven maken van de
Auto Provisioning codes voor het aanmelden op het RoutIT platform,
is het belangrijk om de toestellen te voorzien van de nieuwste
instellingen voor dat je ze gaat aansluiten op het RoutIT platform.
Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden door het Yealink toestel op een publieke internet
aansluiting aan te sluiten en het toestel op te starten. Daarna kun je het toestel met gebruik van
de de Auto Provisioning code zonder problemen aansluiten op het RoutIT platform.

Yealink producttraining
Lydis gaat op diverse locaties Yealink
producttrainingen verzorgen. De eerste
Yealink producttraining is op 4 oktober 2016
in de business lounge van Dean One in het
nieuwe kantoor te Amstelveen.
In één middag ontvang je de laatste
informatie van Yealink en zal dieper
ingegaan worden op o.a. security. Daarnaast
zal ook de integratie van Yealink op het
Broadsoft platform van Dean One aan bod
komen.
Heb je hier belangstelling voor? Meld je dan
snel aan, want het aantal plaatsen is
beperkt. Aanmelden kan t/m dinsdag 3
oktober 2016 12:00 uur.
Wij hopen je graag te verwelkomen op de
Yealink producttraining. Tot dan!
INSCHRIJVEN

Eenvoudig informatie raadplegen,
bestellen en/of contact opnemen?
Download de Lydis app voor iOS of
Android.

Voor alle evenementen waar Lydis aan deelneemt zie onze website
Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Lydis via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl
of bezoek onze website www.lydis.nl
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