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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.
Zoals u wellicht heeft gelezen in onze nieuwsbrief van 2 januari jl.
heeft Lydis de afgelopen 1 ½ jaar geen prijsverhogingen
doorgevoerd.
Lydis gebruikt de Amerikaanse dollar onder andere voor het
inkopen van de producten bij verschillende fabrikanten in het
buitenland. Van de koerswisselingen over het afgelopen 1½ jaar
heeft u als Partner van Lydis niets gemerkt.
Helaas moeten wij u nu informeren dat de koers van de
Amerikaanse dollar door de internationale marktwerking
dusdanig gewijzigd is dat wij genoodzaakt zijn om dit effect door
te voeren in onze verkoop- en inkoopprijzen.
In de toekomst zullen wij, indien de koers van de Amerikaanse
dollar t.o.v. de EURO met meer dan 5% veranderd, zowel positief
als negatief, wederom de verkoop- en inkoopprijzen aanpassen.
Bij het aanpassen van deze nieuwe prijzen hebben wij getracht
uw marge (%) zo veel mogelijk in stand te houden.
Hierbij willen wij u informeren dat Lydis per 1 februari 2015 deze
prijswijziging heeft doorgevoerd.
Mocht u onverhoopt de nieuwe prijslijst niet hebben ontvangen,
neemt u dan s.v.p. contact met ons op
via +31 (0)36 20 20 120 en/of info@lydis.nl
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Met deze fabrikanten levert
Lydis als Value Added
Distributor een compleet
assortiment
IP-communicatie
oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

End of Life producten
De Yealink SIP-T20P is EOL (Op = Op). Uw alternatief is de Yealink SIP-T19P of de Yealink SIPT21P.
Tevens zullen geleidelijk in 2015 de Yealink SIP-T22P, Yealink SIP-T26P en Yealink SIP-T28P
uitgefaseerd en vervangen worden.
Lees hieronder meer over de nieuwe producten in het Yealink portfolio.

Yealink SIP-T23P
De Yealink SIP-T23P is voorzien van o.a. paperless DSS toetsen,
tweekleurige lijntoetsen (rood en groen) en heeft de beschikking over
2x een 10/100 MBit Ethernet aansluiting.
Leverbaar: Q1 2015

Yealink SIP-T23G
De Yealink SIP-T23G is voorzien van o.a. paperless DSS toetsen,
tweekleurige lijntoetsen (rood en groen) en heeft de beschikking over
2x een 10/100/1000 MBit Ethernet aansluiting.
Leverbaar: Q1 2015

Yealink SIP-T27P
De Yealink SIP-T27P is voorzien van o.a. 3.6” grafisch verlicht display,
paperless
DSS toetsen, tweekleurige lijntoetsen (rood en groen) en heeft de
beschikking
over 2x een 10/100 ethernet aansluiting.
Leverbaar: Q2 2015

Yealink SIP-T29G
De Yealink SIP-T23G is voorzien van o.a. 4.3” grafisch verlicht
display, paperless DSS toetsen, tweekleurige lijntoetsen (rood en
groen), USB aansluiting en heeft de beschikking over 2x een
10/100/1000 Ethernet aansluiting.
Leverbaar: Q1 2015

Conferencing, Yealink CP-860
In Q1 van 2015 zal de Yealink CP860 leverbaar zijn. Deze next
generation IP conference phone beschikt over externe microfoons,
PoE, 5-weg conferentiegesprek, volwaardige provisioning en nog veel
meer functies.
Leverbaar: Q1 2015

VOORDELEN Yealink via Lydis:
















Support.
Volledige lijn van Yealink verkrijgbaar.
Toestellen (excl. Yealink SIP-T19P& Yealink SIP-T21P) geleverd met 3
meter Ethernetkabel
Nederlandstalige displayteksten
TR-069 (provisioning protocol)
SNMP (monitoring protocol)
Ondersteuning IPv6
Ondersteuning uaCSTA voor CTI bellen
Interop met de actuele versie van BroadWorks
Brede ondersteuning BroadWorks functies
 Basic en Advanced
 XSI (bijv. telefoonboek, oproeplijst)
 UC One (presence)
Providercode mogelijk voor ‘zero touch approach’ (t.b.v. providers/carriers)
16 SIP accounts i.p.v. 6 SIP accounts op de Yealink SIP-T46G en de Yealink SIP-T28P
13 SIP accounts i.p.v. 3 SIP accounts op de Yealink SIP-T26P
Optimale provisioning met een groot aantal carriers (KPN, Telfort Zakelijk, Ziggo Zakelijk,
RoutIT, Voiceworks, etc.).
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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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