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

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

Wijziging Productnamen
Toen het “nieuwe” merk Spectralink werd gecreëerd, was het een

Lydis B.V.

mooie mogelijkheid om naar de productomschrijving te kijken. De
naam KIRK zorgde voor onduidelijkheid en verwarring bij vooral
nieuwe klanten.
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Doel:
• Het merk KIRK uitfaseren en uniform over het gehele
assortiment het merk Spectralink voeren.
• Het merk Spectralink versterken.
• Het koopproces van klanten vereenvoudigen.

De naamswijziging heeft betrekking op zowel de infrastructuur als
op de handsets (incl. accessoires).
De infrastructuur zal per heden aangeduid worden met Spectralink
IP-DECT Server.
De DECT handsets vallen onder het Spectralink 7000 portfolio
handsets.
De WIFI producten zullen als het Spectralink 8000 portfolio
aangeduid gaan worden.

Fabrikanten

Klik hier voor een overzicht van de naamswijziging.

Producten van de volgende
fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

De nieuwe en oude productomschrijving zal naast elkaar blijven
bestaan voor de komende 6 maanden.

2N
Allnet
Caretech
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar
Voor de actuele
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.
Cor Heide

verkoopprijslijst van

NIEUW:

Spectralink klikt u hier.

IP DECT
basisstation

IP DECT basisstation
400/6500/2500/8000
artikelnummer: 02337400

Via deze Lydis Update willen
de beschikbaarheid

Verkoopprijs: € 595,00

aankondigen van het nieuwe
Spectralink IP-DECT-

De prijslijst verandering is

basisstation, welke de huidige

met ingang van 1 september

versie (art.nr.: 02337300) per

2013.

direct gaat vervangen.
Voor uw inkoopprijzen kunt u
Het nieuwe Spectralink IP-

contact opnemen met Lydis.

DECT basisstation is
ontwikkeld op een nieuw

De genoemde prijzen zijn

platform waardoor het een

exclusief BTW.

Om kennis te maken met de

uitstekende keuze is om uw

mogelijkheden van
Spectralink DECT oplossing

klant een veilige en

hebben we het volgende
actiepakket voor u:
1x IP-DECT Server 400
1x Butterfly Wit
1x Butterfly Zwart

gemakkelijke toegang te
bieden tot de nieuwste

DECT systemen.

€ 380,25
Introductie aanbieding:
€ 351,00

Lydis zal deelnemen aan de
volgende evenementen om

Met het nieuwe Spectralink
IP-DECT basisstation is het

Normale inkoopprijs:

Evenementen

functies in de Spectralink

ook mogelijk om digitale en
IP-basisstations in een

haar producten aan u te laten
zien. Kom gerust langs voor
meer informatie en/of een
persoonlijk gesprek.

Spectralink DECT server
2500 of 8000 systeem
gelijktijdig aan te sluiten.

Telecom Time,
20-21 november 2013

Dit actiepakket is geldig t/m 1
oktober 2013.
De genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.
Klik hier om de introductie
aanbieding te bestellen

Houd ook onze evenementen
pagina in de gaten voor meer
informatie.

www.lydis.nl
De website van lydis is
actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang

Het nieuwe IP-DECT
basisstation beschikt over
de optie voor het aansluiten

heeft tot de product- en

van een externe antenne wat

prijsinformatie.

vooral nuttig kan zijn in
bijzondere bouwconstructies

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

en sub-cellen zoals bijv.
vriescellen.

inloggegevens of registreer u
direct via onze website

Het Spectralink IP-DECTbasisstation wordt gevoed
door middel van PoE of
optioneel via een externe
voeding.

Klik hier voor de datasheet

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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