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

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

“elite” Partner

Lydis B.V.
Antennestraat 33
1322 AH ALMERE
Lydis heeft van Spectralink opnieuw de hoogste partner status
T +31 (0)36 20 20 120
F +31 (0)36 20 20 129
E info@lydis.nl
W www.lydis.nl

"elite" ontvangen.
Deze status is ontvangen voor de ervaring, kennis en
ondersteuning (technisch en commercieel) van Lydis met de
Spectralink producten.
Wist u dat?
Lydis ondersteuning kan bieden voor een veldmeting en/of
configuratie/implementatie op locatie bij uw klant.
Lydis kan, als onafhankelijke partij, een bezoek brengen aan de
klant om de situatie en de eventuele problemen in kaart te brengen.
Indien een DECT meting hierbij noodzakelijk is, zullen wij deze ook
uitvoeren. Van dit bezoek zullen we een rapportage uitbrengen
gekoppeld aan een offerte.

Fabrikanten

Interesse? Neem dan snel contact op met één van onze

Producten van de volgende

medewerkers.

fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

2N
Algo
Allnet
Caretech
Cobs
Panasonic
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar

Basisstation

PIVOT update
Onlangs zijn er drie nieuwe

Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet

DECT Server
2500 / 8000

assortiment
IP-communicatie
oplossingen.

licenties beschikbaar voor de
PIVOT handset, te weten:

Push-to-talk (PTT) licentie,
Vanaf 1 oktober 2014 is het
huidige basis station (art.nr.

Met vriendelijke groet,

02440400) voor de DECT

Lydis B.V.

Servers 2500 / 8000 niet

per handset
Art.nr.: FPT87100
Verkoopprijs:
€ 38,00 excl. BTW p/stuk.

meer leverbaar.
Cor Heide
SAFE Motion Event
Bestellingen voor dit basis
station kunnen tot uiterlijk
30 september 2014 bij Lydis
gedaan worden.

Detection / Man Down
licentie, per handset
Art.nr.: FMD87100
Verkoopprijs:
€ 38,00 excl. BTW p/stuk.

Spectralink introduceert per 1
oktober 2014 een nieuw basis
station voor de DECT Server

www.lydis.nl

2500 / 8000. Deze is

De website van lydis is
actueel en live, incl. een

kanalen:

verkrijgbaar in 4 of 8 spraak

SAFE Panic licentie, per
handset
Art.nr.: FPN87100
Verkoopprijs:
€ 38,00 excl. BTW p/stuk.

webshop waarmee u toegang
heeft tot de product- en
prijsinformatie.

Basis station DECT Server
2500/8000,
- 4 spraakkanalen

Toegang tot de webshop?

- Art.nr.: 02440700

Stuur een mail naar

- Verkoopprijs:

info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u

€ 435,00 excl. BTW p/stuk

direct via onze website
Basis station DECT Server
2500/8000,

Volg ons op:

- 8 spraakkanalen
- Art.nr.: 02440710
- Verkoopprijs:
€ 595,00 excl. BTW p/stuk

Meer informatie over de
SAFE oplossingen van
Spectralink vind u hier.

De nieuwe basis stations
zullen te gebruiken zijn op
zowel nieuwe als ook

Spectralink 84series

bestaande Spectralink DECT
Servers 2500 / 8000
installaties.

De IP PBX interoperability
matrix heeft een update
gehad. Nieuwe versies van
o.a. ShoreTel en Avaya IP
Office zijn gevalideerd en
toegevoegd.

Klik hier voor de volledige
telefooncentrale
interoperabiliteit matrix.
Als volledig gecertificeerde
Value Add Distributor van
Spectralink biedt Lydis
technische opleidingen aan
voor haar resellers in de
opleidingsruimte van Lydis in
Almere.

Buiten alle noodzakelijk feiten
van de producten zullen de

Spectralink
8020 / 8030

gecertificeerde trainers van
Lydis door hun jarenlange
ervaring met de Spectralink
oplossingen nuttige praktijk
informatie delen.

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

Door wijzigingen in de
regelgeving zal de productie
van de 8020/8030 hansets
worden beëindigd.

Bestellingen kunnen tot
uiterlijk 14 oktober 2014 bij
Lydis gedaan worden.

Voor de opleiding geldt een
minimaal aantal van 4
deelnemers, en een
maximum van 8 deelnemers.

Als het minimum aantal
inschrijvingen niet gehaald
wordt, kan Lydis besluiten de

Lydis heeft de documentatie

opleiding voor die datum niet

voor de Care One+ verder

door te laten gaan.

uitgebreid met een

overzichtelijke presentatie
Klik hier om naar de

waarin alle mogelijkheden

opleidingskalender te gaan

duidelijk naar voren komen.

voor alle details
In de presentatie zijn onder
andere ook een aantal
marktsegmenten beschreven
met voorbeelden hoe de Care
One+ ingezet kan worden.

De documentatie voor de
Care One+ vind u hier.

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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