Lydis b.v. dé IP communicatie specialist; dé nieuwe Telecom Distributeur

Wordt deze mail niet correct weergeven?
Klik hier voor de webversie.

Yeastar IP PBX
Lydis B.V.

Lydis wil u middels deze nieuwsbrief informeren dat de fabrikant
YEASTAR toegevoegd is aan het portfolio naast de fabrikanten 2N,

Antennestraat 33

Caretech, Patton, Polycom, Spectralink en Yealink.
Van al deze fabrikanten, en nu ook voor Yeastar, is Lydis de
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preferred distributeur.

T +31 (0)36 20 20 120

Door de zeer nauwe en professionele samenwerking met deze
fabrikanten realiseert Lydis een compleet assortiment IP

F +31 (0)36 20 20 129
E info@lydis.nl
W www.lydis.nl

communicatie-oplossingen.
Het assortiment bestaat o.a. uit VoIP gateways, VoIP phones en IP
DECT/VoWLan oplossingen.
Aan dit portfolio wordt met de komst van YEASTAR een
assortiment IP telefooncentrales toegevoegd.

Fabrikanten
Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in haar
portfolio:

Yealink
&
Patton

Yeastar
Yeastar is gespecialiseerd in

Yeastar heeft een hoge

het ontwikkelen en

integratie met Yealink en

produceren van volledige IP

Patton.

PBX oplossingen en heeft

2N

drie verschillende modellen:

Allnet

- MyPBX SoHo,

Caretech
Patton

- MyPBX Standard,

Spectralink
Yealink
Yeastar

- MyPBX U-serie

Met de IP toestellen van
Yealink heeft u een hoge
mate van integratie van
functionaliteiten, zoals

MyPBX SoHo

autoprovisioning, BLF, etc..

Ideaal voor bedrijven tot max.
30 gebruikers.

Om u kennis te laten maken
met Yeastar, hebben wij voor
u het volgende pakket
samengesteld:

De telefooncentrale heeft de

Met Patton kan een koppeling

capaciteit tot max. 8

gemaakt worden om

gelijktijdige spraakkanalen.

traditionele netlijnen (Analoog

MyPBX SoHo is een

en/of ISDN) aan te sluiten,

betaalbare hybride IP PBX

zodat er een automatische

oplossing, met veel

fall back is indien de VoIP

functionaliteiten. Klik hier voor

verbinding weg valt.

de datasheet.

MyPBX Standard
MyPBX Standard is geschikt

introductie pakket
YEAPAC SOHO

voor bedrijven tot max. 100
gebruikers.
De telefooncentrale heeft de

1x MyPBX SoHo

capaciteit tot max. 22

1x Yealink SIP-T20P

gelijktijdige spraakkanalen.

1x Yealink SIP-T28P

Verschillende telefonie
interfaces worden middels
modules ondersteunt, ook om
zacht te migreren naar VoIP.

Verkoop totaal: € 596,00

YeaPac SoHo: € 345,00*

Klik hier voor de datasheet.

Modules

MyPBX U-serie

De telefooncentrales kunnen

De MyPBX U-serie is een lijn
hybride telefooncentrales tot
max. 80 gelijktijdige

Klik hier om direct het pakket

spraakkanalen en max. 300

Yeapac SoHo te bestellen.

gebruikers. Klik hier voor de
datasheet.

met de volgende modules
uitgebreid worden:
- BRI; 2 maal ISDN-2
- S2; 2 maal FXS
- SO; 1 FXS + 1 FXO
- O2; 2 maal FXO

* Deze introductie is geldig

- GSM; 1 maal GSM

t/m 30 september 2013.

- UMTS; 1 maal UMTS

* Let op één pakket Yeapac
SoHo per reseller.

De modules kunnen
afhankelijk van het type

De genoemde prijzen zijn

telefooncentrale geplaatst

exclusief BTW.
Enkele feiten voor de Yeastar
producten:

worden. Klik hier voor een
overzicht.

- Gebruiksvriendelijke
Nederlandstalige
webinterface
- Eenvoudige installatie
- Modulair op te bouwen
- Te gebruiken als SIP
gateway voor MS Lync

www.lydis.nl

- Zachte migratie van

De website van lydis is

bestaande telefooncentrale

actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang

naar MyPBX

heeft tot de product- en

met o.a. Yealink en Patton

prijsinformatie.
Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw

- MyPBX SoHo

- Hoge mate van integratie

- Yealink volledig

Verkoop prijs: € 385,00

geprovisioned vanuit de

Introductie prijs: € 231,00*

telefooncentrale

Klik hier om de MyPBX SoHo
te bestellen

inloggegevens of registreer u

De Yeastar producten zijn bij

direct via onze website.

Lydis uit voorraad leverbaar.

- MyPBX Standard

Verkoop prijs: € 585,00
Introductie prijs: € 351,00*
Klik hier om de MyPBX
Standard te bestellen

- MyPBX U-100 serie
De volledige verkoop prijslijst
voor de Yeastar producten
kunt u hier downloaden.

Verkoop prijs: € 735,00
Introductie prijs: € 441,00*
Klik hier om de MyPBX U100

De reseller inkoopprijzen kunt

te bestellen

u terugvinden in onze shop
via www.lydis.nl of

* De introductie prijzen zijn

www.yeastarshop.nl. Als u

geldig t/m 30 september

nog geen account voor onze

2013.

shop heeft, kunt u zich hier
direct via onze

De genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.

website registreren.

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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