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

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

SIP Accessoires
Lydis B.V.

Lydis wil u middels deze nieuwsbrief informeren dat de fabrikant

Antennestraat 33

ALGO toegevoegd is aan het portfolio naast de fabrikanten 2N,

1322 AH ALMERE

Allnet, Caretech, Panasonic, Patton, Spectralink, Yeastar en
Yealink.

T +31 (0)36 20 20 120

Van al deze fabrikanten, en nu ook voor ALGO, is Lydis de

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

preferred distributeur.

W www.lydis.nl

ALGO levert oplossingen, gebaseerd op SIP, om telefoon oproepen
in specifieke omgevingen duidelijk zichtbaar en hoorbaar te maken.
Denk hierbij aan garages, magazijnen, fabriekshallen,
evenementen terrein etc.
De oplossingen van ALGO bestaan uit een Flitslicht, extra Luide
Bel en een Hoorn Speaker.
De verschillende oplossingen kunnen individueel of tegelijkertijd
gebruikt worden.
Voor meer informatie over de verschillende Algo producten klikt u
hier

Fabrikanten

Om u kennis te laten maken met
deze producten van Algo, hebben

Producten van de volgende

wij voor u een introductie

fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

aanbieding:

5% EXTRA KORTING

2N
Allnet
Algo
Caretech

Deze ACTIE is geldig t/m 28 februari 2014.
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Panasonic
Patton
Spectralink

Klik hier om de introductie aanbieding te bestellen.

Yealink
Yeastar
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Add
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.

Hoorn Speaker
20W, 8Ohm

Cor Heide

Indien u niet genoeg heeft
aan het standaard volume
van de SIP Audio Alerter

SIP
Audio Alerter
De SIP Audio Alerter is een
volwaardige SIP bel.
Met deze “bel” kunnen
inkomende oproepen (SIP, of

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

van de traditionele deurbel
knop) goed hoorbaar worden
in omgevingen met veel
omgevingsgeluid.

info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u
direct via onze website

SIP Audio Alerter.
Deze 20 Watt luidspreker
geeft u nog meer volume
(112dBa) om een inkomende
oproep extra luid te laten
signaleren. De Hoorn
Speaker kan eenvoudig
aangesloten worden op de

Daarnaast bied de unit ook
nog de mogelijkheid op

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar

Speaker aan te sluiten op de

SIP Audio Alerter.

heeft tot de product- en
prijsinformatie.

heeft u de optie de Hoorn

een separaat SIP account

VERKOOPPRIJS: € 55,00
INKOOPPRIJS: € 41,25

(max. 5 accounts) in te bellen
en bijv. intercom meldingen
te doen via de ingebouwde
luidspreker.

Highlights:

• Relais uitgang
(t.b.v. SIP Flitslicht)

Voor datasheets en overige
documenten van de Algo
producten, klik hier

• Audio uitgang
(t.b.v. Omproep
installaties)

• Luidspreker uitgang
(t.b.v. Hoorn
Speaker)

• 106 dBA Interne
Luidspreker

• Voeding alleen PoE
(evt. met injector)

• 48 V PoE Class 0
• Traditionele deurbel

SIP Flitslicht
Mocht er op een betreffende
locatie geen mogelijk zijn voor
audio signaleringen, dan is
een Flitslicht een uitkomst.

knop aan te sluiten
VERKOOPPRIJS: € 255,00
INKOOPPRIJS: € 191,25

Dit SIP Flitslicht zorgt voor
een visuele herkenning bij
een inkomende oproep.

Voor datasheets en overige
documenten van de Algo
producten, klik hier

Het SIP Flitslicht laat zich,
evt. in combinatie met de
Hoorn Speaker, eenvoudig
aansluiten op de SIP Audio
Alerter.

Waarom?
Waarom accessoires op

VERKOOPPRIJS: € 99,00
INKOOPPRIJS: € 74,25

IP i.p.v. analoog?
Voor datasheets en overige

- eenvoudig aan te sluiten

documenten van de Algo

via Ethernet & PoE

producten, klik hier

- geen separate analoge
bekabeling nodig

Toepassingen
- eenvoudig status volledig te
monitoren

Een aantal voorbeelden hoe
de ALGO producten bijv.

- eenvoudig te managen /

toegepast gaan worden:

configureren
- Deurbel, met separate

- max. 5 verschillende SIP
accounts voor verschillende
toepassingen

drukknop
- Telefoonbel via SIP oproep
- Intercom, via separaat SIP
account

- SIP server redundantie
(failover)

- Flitslicht via separate
drukknop

- Flitslicht via SIP oproep

- configuratie via Web

- Aansluiten op bestaande

interface of Provisioning

omroep installatie via (LINE
OUT)

- Vertraagd signaleren
Ondersteuning van:

- SNMP voor monitoring
- Intercom (Paging)
- Groep Intercom t.b.v.
Polycom

- Broadsoft
- G.722

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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