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

Ontmoet Lydis

Lydis, dé IP communicatie
specialist.
Lydis heeft producten van
de volgende fabrikanten in
haar portfolio.
2N
Algo
Allnet
Caretech
Cobs
Panasonic
Patton
Spectralink
Yealink
Yeastar

In deze Lydis Update willen wij u informeren over de beurzen
waar Lydis in Maart 2015 aan deel gaat nemen.

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

Tijdens deze twee beurzen (CeBIT en Zorg & ICT) kunt u
kennismaken met de diverse fabrikanten, en verschillende
nieuwe ontwikkelingen, die Lydis in haar assortiment te bieden
heeft.
Interesse in het bezoeken van één van de twee beurzen, neem
dan contact met ons op via info@lydis.nl,
+31 (0)36 20 20 120 of schrijf u in via de link van de
desbetreffende beurs.

Cor Heide

De CeBIT biedt de unieke voordelen van een IT beurs en presentaties voor
professionals. Op de CeBIT vindt u de laatste IT trends en productinnovaties van uit de hele
wereld.
Wanneer?
16, 17, 18, 19 en 20 maart 2015
Waar?
Hannover Messe in Hannover
Stand nummer: Hall 13, C20 (Yealink)
Meer informatie: www.cebit.de
Indien u een afspraak wilt plannen met één van onze collega's tijdens de CeBIT, dan kunt u
contact opnemen met ons via info@lydis.nl of +31 (0)36 20 20 120. Wij maken graag tijd voor u vrij
om u te informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij Yealink.
Tijdens de CeBIT zijn onderstaande collega's aanwezig van maandag t/m woensdag en
telefonisch bereikbaar via:



Cor Heide (+31 (0)6 - 57 26 16 23)
Gijsbert Zijlstra (+31 (0)6 - 82 01 98 02)

Wat kunt u bekijken.....?

Yealink VC 400

De alles in één oplossing uit de Video Conferencing-serie die Yealink op de markt gaat brengen.
Hiermee biedt Yealink een 1080P Full HD video conferencing oplossing voor het klein- en mid
zakelijke segment.
Enkele specificaties op een rij:


HD camera 18x optische zoom



USB poort t.b.v. recording (audio & video)



Geen licenties



Plug & play

Yealink CP860
De nieuwe IP Conferentie Telefoon,
Deze IP Conferentie Telefoon beschikt o.a. over:


PoE



Volwaardige provisioning, incl. Provider Code



2 externe microfoons



5-weg conferentiegesprek

De Zorg & ICT is het jaarlijks ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de zorg.

Het is de vakbeurs waar u op de hoogte raakt van de laatste ontwikkelingen voor uw
specifieke beleidsterrein of vakgebied.
Wanneer?
18, 19, en 20 maart 2015
Waar?
Jaarbeurs in Utrecht
Stand nummer: 11.C052
Meer informatie: www.zorg-en-ict.nl

Wat kunt u bekijken.....?
Lydis ECO systeem, met:

Lydis Care One+
DECT alarm pendant met geïntegreerd full duplex handenvrij spreken.
Enkele specificaties op een rij:


Full duplex handenvrij,



Excellente audiokwaliteit,



MSF2 messaging



Triller



Gewicht: 35 gram



Stand-by tijd: 72 uur



IP56 certificering

Draadloze communicatie oplossingen (IP) DECT én VoWLan:



IP DECT Server 400



IP DECT Server 6500



DECT Server 2500



DECT Server 8000



84xx



Pivot (87xx)

COBS
DECT handsets met toegevoegde waarde



C-3105



C-3110



C-3115

Caretech
Oplossingen voor in de zorg met o.a. de Care IP.
De Care IP is de nieuwe generatie SIP zorgtelefoon met IP alarmmelding hierdoor hebben
meldingen geen belkosten.
Op de CareIP kunnen meerder zenders aangemeld worden waardoor een complete systeem
gebruikt kan worden.

Yealink VC 400
De alles in één oplossing uit de Video Conferencing-serie die Yealink op de markt gaat brengen.
Hiermee biedt Yealink een Full HD video conferencing oplossing voor het klein- en mid zakelijke
segment.
Enkele specificaties op een rij:


HD camera 18x optische zoom,



USB poort t.b.v. recording (audio & video),



Geen licenties,



Plug & play

Yealink CP860
De nieuwe IP Conferentie Telefoon,
Deze IP Conferentie Telefoon beschikt o.a. over:


PoE



Volwaardige provisioning, incl. Provider Code



2 externe microfoons



5-weg conferentiegesprek

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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