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Prettige
Feestdagen !

Lydis, dé IP communicatie
specialist.
Lydis heeft producten van
de volgende fabrikanten in
haar portfolio.

Al weer een jaar voorbij!
Namens Lydis B.V. willen wij u middels deze nieuwsbrief Prettige
Feestdagen toewensen.
Cor Heide
Gijsbert Zijlstra
Marc Beems, Maarten de Jongh,
Silvester Tegelaers, Rob Geerdink,
Ricky Ong, Mehmet Celen
Uiteraard wensen wij u vooral ook een gelukkig en gezond 2015,
maar ook zeker zakelijk een succesvol jaar toe.
Wij gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar in en wij hopen samen
met u wederom mooie projecten te mogen uitvoeren.

2N
Algo
Allnet
Caretech
Cobs
Panasonic
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar

Tot slot willen wij u ook bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en wij hopen u in 2015 (nog) beter van dienst te
kunnen zijn.

Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Het Lydis team

Cor Heide

Wist u dat......?

Lydis een ECO portfolio heeft met o.a. de Care One+, een
pendant voor gemak en veiligheid met daarnaast de zorgkiezers
van Caretech (Gloria / CareIP) die een ideale oplossing kunnen
bieden voor die extra hulp voor thuis.

COBS handsets voor robuuste omgevingen en berichten-verkeer
en alarmintegratie.

2N een complete lijn deurintercom oplossingen biedt met o.a.
video en RFID readers voor bijvoorbeeld toegangscontrole en
veiligheid

Patton naast IP Gateways ook ESBR’s (Enterprise Session
Boarder Routers) levert voor extra kwaliteit en betrouwbaarheid
van VoIP verbindingen.

Spectralink een Partner portal heeft waar u toegang tot kunt
krijgen waar u o.a. alle relevante productinformatie kunt
terugvinden.
Registreren: http://partneraccess.spectralink.com.

Yealink zeer binnenkort de officiële certificering voor Microsoft
Lync voltooid zal hebben met de Yealink SIP-T22P en de Yealink
SIP-T48G.

Yealink de Yealink SIP-T20P gaat vervangen voor de Yealink
SIP-T21P aan het einde van deze maand. De Yealink SIP-T20P
blijft voorlopig nog leverbaar tot medio Februari 2015.
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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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