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

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

www.lydis.nl
De website van lydis is
actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang
heeft tot de product- en

WorkSmart
Verkrijgbaar bij Lydis, de
"Value-Added Distributor" voor Spectralink

prijsinformatie.
Reserveer nu alvast de modellen voor uw testen door hier te
Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar
info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u
direct via onze website

klikken en ons te informeren.

Wat is de PIVOT

WorkSmart

Het is "geen" consumenten
Smartphone

Het is onmiddellijk vertrouwd

• Bekende Smartphone
Het is "geen" Spectralink 84xx -

functies die u al kent, out-

serie WiFi telefoon

of-the-box

• Eenvoudig te gebruiken,
Het is "wel" een WiFi telefoon in
een eigen categorie,
WorkSmart.

navigeren en dragen

• Zakelijke bel functies
zoals bijv. doorverbinden.

Maar, wat is een WorkSmart

Het is een mobiele applicatie

telefoon? Een draadloze

platform

telefoon, gebaseerd op
Android™, met bekende
functies en bruikbaarheid in
combinatie met de kwaliteit,
duurzaamheid en
betrouwbaarheid welke
essentieel zijn om dagelijks
mee te werken......

• Android™
besturingssysteem

• Integreert eenvoudig met
Enterprise Android™ of
XML-oplossingen

• Toegang tot web
applicaties en resources

• Aangepast aan de
De Spectralink 87xx serie

persoonlijke voorkeuren

(PIVOT) telefoons zijn

en behoeften

WorkSmart WiFi telefoons op

Het is speciaal gebouwd

basis van het Android™
smartphone besturings
systeem.

• Ongeëvenaarde
duurzaamheid, lange
levensduur

Twee modellen

• Spectralink 8741

• IP64, MIL STD 810F,
met extra sterk
Dragontrail™ glas

• Spectralink 8753 (met
1D/2D barcode lezer)

• Kan gebruikt worden in
ploegen diensten en
veeleisende omgevingen

De PIVOT telefoons
onderscheiden zich door
- de geluidskwaliteit,

• Speciale functies;
barcodescanner &
bewegingsdetectie

- geruisloze roaming binnen de
WiFi netwerken zowel op 2,4

Het is betrouwbaar

als 5 GHz,
- duurzaamheid (IP64, MIL STD

• Spectralink heeft de

810F),

geheime saus om het

- lange standby tijd en

'werkt voor werken' te

- eenvoudig gebruik in bijv.

maken

ploegendiensten door de

• Uitstekende

afneembare accu.

geluidskwaliteit op een

De PIVOT telefoons zijn

mobiel apparaat, vanaf

onmiddellijk vertrouwd en

elke inpandige locatie

eenvoudig te gebruiken.

• Duurzaam, professionele
garantie en ondersteuning

De unieke grip maakt de

Het is beheersbaar

telefoons gemakkelijk vast te
houden.
Met het draagkoord kunnen de
PIVOT telefoons in elke
gewenste positie gedragen
worden.

• Enterprise niveaus voor
veiligheid en privacy

• Mobile Device
Management

• Te gebruiken op WiFi 2,4
en 5 GHz netwerken

Daarnaast zorgt de ingebouwde
barcode scanner voor
eenvoudig verwerken van
barcodes via de PIVOT
telefoons.

Twee modellen

• Spectralink 8741
• Spectralink 8753 (met
1D/2D barcode lezer)

Dit alles maakt de PIVOT

Drie kleuren

telefoons perfect voor mobiele
werknemers binnen de

• Healthcare Blue

gezondheidszorg, logistiek.

• Midnight Black
• Healthcare White (op

Klik hier voor het volledige

aanvraag)

product overzicht van de PIVOT
telefoons.

Klik hier voor de volledige
specificaties van de PIVOT
telefoons.

Gebruik
De Spectralink 87xx serie
(PIVOT) is eenvoudig vast te
houden en te gebruiken doordat

Android™ App's

het batterij vak aan de

De PIVOT telefoons bezitten het

achterzijde geplaatst is.

Android™ besturings systeem

Daarnaast is een siliconen

waardoor de telefoons toegang

beschermhoes te verkrijgen.

hebben tot vele apps die voor
Android™ al bestaan.

Beschermhoes
Naast de reeds bestaande
Android™ Apps te installeren is
er de mogelijkheid om eigen
apps, voor specifieke
Uiteraard zijn er voldoende

toepassingen te ontwikkelen en

opties beschikbaar voor dragen

die op de PIVOT telefoons te

en laden.

installeren / onderhouden via het
Centrale Management Systeem

Draagkoord

(CMS).

Het CMS wordt gebruikt om de
PIVOT telefoons te configureren
en daarnaast het distribueren van
Apps.
Riemclips
Daarnaast heeft de CMS
mogelijkheden voor het instellen
van rechten voor downloaden /
gebruiken / installeren van Apps.
Ook voor het laden is
WorkSmart gedacht.
De telefoon kan met een mini
USB aansluiting geladen
worden of de batterij aan de
achterzijde kan eenvoudig
worden verwijderd en
vervangen worden door een

Spectralink

Value-Added
Distributor

volgeladen batterij.

Middels een multilader voor 4
batterijen (welke aan elkaar
gekoppeld kunnen worden) zijn

Lydis is de value-added
distributor voor de Benelux.

er altijd volle batterijen
beschikbaar.

Door de jarenlange ervaring met
WiFi en DECT kan Lydis de
resellers zeer goed ondersteunen
bij verkoop en technische
vraagstukken.
Alle medewerkers van Lydis zijn
volledig gecertificeerd voor alle
WiFi en DECT producten
waardoor de kennis gewaarborgd

CERTIFICERING

is.

Om stabiliteit en kwaliteit te

Ook voor de Spectralink 87xx

garanderen zullen ook voor de

serie (PIVOT) is de kennis

PIVOT telefoons de access

aanwezig om al uw vragen te

points, IP telefooncentrales en

beantwoorden.

applicatie partners worden
gecertificeerd in de volgende

Neem contact met ons op,

programma's.

+31 (0) 36 20 20 120 of
info@lydis.nl

VIEW = Voice Interoperability

voor al uw vragen om

for Enterprise Wireless

WorkSmart te werken met de
PIVOT telefoons.

CSI = Call Server Integrators
Klik hier om de benodigde
AIMS = Application Integrators

modellen alvast te reserveren.

& Management Solvers

Informeer bij Lydis naar de
huidige stand van de
certificeringen welke
voortdurend uitgebreid zal
worden.

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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