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

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

Allereerst wil ik u, namens het gehele team van Lydis, een gezond,
en gelukkig 2015 toewensen; dat 2015 voor u en voor ons zowel
zakelijk en privé succesvol zal zijn.
Tevens wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft
gesteld en de prettige samenwerking in 2014.
In deze Lydis Update willen wij u informeren over een aantal
interessante zaken welke nieuw zullen zijn in 2015.
Ik kijk uit naar een voortzetting van onze prettige samenwerking en
wij zullen er alles aan doen om u (nog) beter van dienst te zijn in
2015.
Met vriendelijk groet,
Kind regards,
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Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Cor Heide

NIEUW in 2015



De Skype for Business (Microsoft Lync) certificering voor de Yealink SIP-T22P en de

Yealink SIP-T48G zijn nu officieel afgerond. Binnenkort meer hier over.


De Yealink SIP-T20P zal in Q1 van 2015 uit het portfolio gaan.
Het alternatief is de Yealink SIP-T19P of de Yealink SIP-T21P.



In Q1 van 2015 zal Lydis b.v. de nieuwe IP Conferentie Telefoon, Yealink CP860
introduceren. Deze IP Conferentie Telefoon beschikt o.a. over PoE, volwaardige
provisioning, 2 externe microfoons, 5-weg conferentiegesprek etc....



In 2015 zullen verder nog een aantal nieuwe toestellen aan het Yealink portfolio worden
toegevoegd, zoals de Yealink SIP-T23G, Yealink SIP-T27P, Yealink SIP-T29G en een
nieuwe Videotelefoon de Yealink SIP-T49G.
Daarnaast zal Yealink in 2015 een IP Video Conferentie oplossing introduceren, Yealink
VCS400.

In 2015 zullen meerdere modellen van de Yealink toestellen de Skype for Business certificering
gaan doorlopen. Momenteel wordt vooral de Yealink SIP-T48G door veel Skype for Business
specialisten als een zeer welkome vernieuwer gezien.
Dit is een greep uit bijv. het Yealink portfolio wat in 2015 nieuw gaat komen. Daarnaast zullen we
ook van onze andere fabrikanten vele nieuwe producten en oplossingen introduceren en u via
Lydis Update blijven informeren.

Nummer 1 !!
In EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) heeft Yealink echter de status van nr. 1 bereikt!
We zijn, samen met Yealink, trots u te kunnen informeren over het behalen van deze status.
Om u een idee te geven over de aantallen; in de BeNeLux heeft Lydis, als exclusieve Yealink
importeur / distributeur, met uw support in 2014 meer dan 60.000 Yealink IP telefoons geleverd .
Lydis gaat, onder andere door de uitgebreide support die geboden wordt, in status van Gold naar
Platinum.

Verkoopprijzen
Lydis heeft de afgelopen 1 ½ jaar geen prijsverhogingen doorgevoerd. Helaas zijn
we in verband met de sterke stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van
de Euro nu wel genoodzaakt onze verkoop- en inkoopprijzen van onder andere de
Yealink producten te wijzigen.
Hierbij willen wij u alvast de vooraankondiging doen dat Lydis per 1 februari 2015
deze prijswijziging zal doorvoeren.
Het aanpassen van de prijzen zullen wij uiteraard zo beperkt mogelijk doen en er voor zorgen dat
uw marge zo veel mogelijk gehandhaafd blijft. De gewijzigde prijslijst zullen wij u in de komende
weken toesturen.

Wij willen u verzoeken met deze prijswijzigingen rekening te houden in bijvoorbeeld lopende en/of
aankomende offerte trajecten.
Indien u lopende projecten heeft, of andere vragen, neem dan s.v.p. contact met ons op via 036 –
20 20 120 en/of info@lydis.nl.
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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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