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

Lydis, dé IP communicatie
specialist.

Ontmoet Lydis!
Op woensdag 19 november en donderdag 20 november is het
weer tijd voor Telecom Time.
Uiteraard is Lydis wederom vertegenwoordigd op deze
beurs. Ditmaal is Lydis te vinden op het Lync Plaza.

Al meer dan 11 jaar is
Telecom Time hét leading
telecom platform in
Nederland.
In 2 dagen ontmoet u de
gehele sector: van resellers, leveranciers, operators, system
integrators, eindklanten tot pers & media, van hardware tot apps.

Lydis heeft producten van
de volgende fabrikanten in
haar portfolio.
2N
Algo
Allnet
Caretech
Cobs
Panasonic
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar
Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Wat kunt u van ons verwachten?



Yealink zal eind dit jaar de officiële certificering voor Microsoft Lync voltooid hebben met
de Yealink SIP-T22P en de Yealink SIP-T48G. Kom voor een live demo naar onze stand!



Spectralink biedt als enige zowel IP DECT als WiFi oplossingen welke gecertificeerd zijn
voor Microsoft Lync. Bekijk het assortiment op onze stand!



Patton heeft gateways en ESBR’s om zelfstandig een koppeling te maken tussen
Microsoft Lync en een SIP Provider. Informeer naar de mogelijkheden op onze stand!

NIEUW
Yealink CP860, de next generation IP conference Phone
Externe microfoons, PoE, 5-weg conferentiegesprek, volwaardige provisioning
en nog veel meer functies.

Alcatal Conference 1800, de high performance conference Phone
Het unieke is dat deze conferentie telefoon is uitgerust met 4 draadloze DECT

microfoons!

Kom naar Telecom Time voor meer informatie!

Lync Plaza
woensdag 19 november én donderdag 20 november
Lync Plaza, het kennisplein met meer dan 45 exposanten, is zowel op woensdag 19 als donderdag
20 november voor u geopend. Lync Plaza geeft u een overzicht van toepassingen en oplossingen
op het gebied van Slimmer Communiceren en Microsoft Lync.

Lync Day
Op donderdag 20 november vindt de derde editie van Lync
Day plaats, dé grote informatiedag speciaal voor zakelijke
beslissers.
Lync Day staat dit jaar in het teken van Universal
Communications, de volgende stap in de visie van Microsoft
die volgt op Unified Communications.

Voor de Lync Day en Lync Plaza

LinkedIn

YouTube

Website

Email

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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