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Het jaar 2013 was een bewogen jaar; een nieuwe
telecomdistributeur werd geboren: Lydis B.V.

W www.lydis.nl
Namens de collega’s van Lydis B.V. wil ik u middels deze
nieuwsbrief Prettige Kerstdagen toewensen.
Uiteraard wensen wij u vooral ook een gelukkig en gezond 2014
toe, maar ook zeker zakelijk een succesvol jaar toe.
Wij gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in en wij hopen samen met
u mooie projecten te mogen uitvoeren.
Tot slot willen wij u ook bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen het afgelopen half jaar en wij hopen u ook in 2014 van
dienst te mogen zijn.
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Patton ook een oplossing
heeft met Enterprise Session
Boarder Routers (ESBR).
Deze kunnen ingezet worden
in Hosted Voice omgevingen
voor extra kwaliteit.

Voor Allnet is Lydis ‘Master
Distributor’ in Nederlad. Allnet
heeft een breed scala aan IT
producten, zoals switches,
routers, PoE adapters, etc.

Om u kennis te laten maken
met de Yealink SIP-T19P,
hebben wij voor u een
introductie aanbieding:

Crystal Live levert
Yealink het best geprijsde IP

1x Yealink SIP-T19P (per

toestel heeft, nl. de SIP-
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T19P.

gespreksopname oplossingen
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Normale inkoopprijs:
€ 36,96 p/st.
Introductie aanbieding:

Flexvalley is een alarmsever

€ 35,00 p/st.

en is de enige volledige
gecertificeerde alarmserver

Deze introductiekorting is
geldig t/m 31 december 2013.

De Yealink SIP-T46 nu 16
SIP accounts ondersteunt.

voor Spectralink. Flexvalley
kunt u gebruiken i.c.m.

De genoemde prijzen zijn

zusteroproep-, brandmeld- of

exclusief BTW.

BHV-systemen.

Klik hier om de introductie
aanbieding te bestellen

Lydis heeft voor zowel de
SIP-T19P als de SIP-T4x
serie de exclusieve distributie
in de BeNeLux.
info@lydis.nl

www.lydis.nl
Lydis, dé Yealink Gold

De website van lydis is

Distributor voor de BeNeLux

actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang
heeft tot de product- en
prijsinformatie.
Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u
direct via 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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