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

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

Spectralink:
DECT én VoWiFi
Lydis B.V.

Spectralink biedt draadloze communicatie oplossingen; (IP) DECT én
VoWiFi.

Antennestraat 33
1322 AH ALMERE

De DECT oplossingen, voor analoog en SIP omgevingen kunnen
ingezet worden van kleine kantooromgevingen tot grote multi-site

T +31 (0)36 20 20 120

locaties.

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

Het aantal DECT handsets is uit te breiden tot maximaal 4096.
Het aantal basisstations is uit te breiden tot maximaal 1024.

W www.lydis.nl
De Spectralink IP DECT en VoWiFi oplossingen hebben certificeringen
voor o.a.:

klik hier voor het uitgebreide compatibiliteit overzicht.

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

Lydis is de Value-Added Distributor van Spectralink voor de BeNeLux.
Door de jarenlange ervaring met DECT en WiFi kan Lydis de resellers

2N

zeer goed ondersteunen bij verkoop en technische vraagstukken.

Allnet

Alle medewerkers van Lydis zijn volledig gecertificeerd voor alle (IP)

Algo
Caretech

DECT en WiFi producten waardoor de kennis gewaarborgd is.

Panasonic

Hieronder vindt u de voordelen op Spectralink in te kopen via Lydis:

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.

• Ruim 20 jaar ervaring in DECT en VoWiFi.
• Het uitvoeren & assisteren van een veldmeting (incl. bijbehorend
meetrapport).
• Het ondersteunen tijdens installatie op locatie of op afstand.
• Het ondersteunen bij troubleshooten in geïnstalleerde systemen
op locatie of op afstand.
• Het ondersteunen tijdens commerciële afspraken.
• Het verzorgen van offertes.
• Het verzorgen van trainingen, standaard of op maat bij Lydis of
op locatie.
• Mogelijkheid tot speciale projectprijs (NST-aanvragen).
• Eigen ontwikkeling (bv. DECT Pendant CareOne+).
• Complementair assortiment voor de Spectralink producten:
Caretech, Cobs, Flexvalley.

Cor Heide

Spectralink en Cisco
versterken hun strategische

www.lydis.nl
De website van lydis is

Als volledig gecertificeerde Value
Add Distributor van Spectralink

actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang

biedt Lydis technische opleidingen

heeft tot de product- en

opleidingsruimte van Lydis in

prijsinformatie.

Almere.

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar

De gecertificeerde trainers van

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

aan voor haar resellers in de

Lydis kunnen door hun jarenlange
ervaring met de Spectralink
oplossingen nuttige praktijk
informatie tijdens de opleiding
delen buiten alle noodzakelijk

relatie om gezamenlijke
klanten oplossingen te bieden
en betere integratie te
waarborgen.

De Spectralink IPDECT Server 400 en 6500
zijn nu gecertificeerd voor
Cisco Unified
Communications Manager
9.1 .

feiten van de producten.

Schrijf je in Mei in voor één van de
technische opleidingen en ontvang
50% korting!

De certificering maakt het
mogelijk dat de Spectralink
IP-DECT -servers aan te

sluiten als een ``known`` user
Voor de opleiding geldt een

in plaats van te worden

minimaal aantal van 4

herkend als een third-party

deelnemers, en een maximum van

SIP user.

8 deelnemers.
Als het minimum aantal

Dit geeft de Spectralink

inschrijvingen niet gehaald wordt,

handsets, aangesloten op de

kan Lydis besluiten de opleiding

IP-DECT-servers, toegang tot

voor die datum niet door te laten

extra functies die niet worden

gaan.

ondersteund voor third-party
SIP apparaten, zoals

Klik hier om naar de

Music On-Hold, Call pickup,

opleidingskalender te gaan voor

Meet-Me Conferencing, en

alle details.

Direkt doorschakelen.

Voor de interoperabiliteit met

SPECTRALINK
PRODUCTEN
DECT
(IP)server

Cisco is een licentie nodig in
de Spectralink IP-DECT
Servers.

Artikel nr: 14075490
Cisco Unified CM Enhanced
features license, IP-DECT
Server 400

- IP DECT Server 400......meer

Artikel nr: 14075495

- IP DECT Server 6500....meer

Cisco Unified CM Enhanced

- DECT Server 2500........meer

features license, IP-DECT

- DECT Server 8000........meer

Server 6500

DECT
Handsets
- 74xx...........meer
- 75xx...........meer
- 76xx...........meer
- 77xx...........meer
- Butterfly.....meer

De licenties zijn bij Lydis te
bestellen.

WIFI
Handsets
- 84xx..............meer
- Pivot (87xx)...meer

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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