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Beste Gijsbert,
Om je (nog) beter van dienst te zijn hebben wij de aanbevelingen over onze online
mogelijkheden zeer serieus genomen. In deze Lydis Update willen we je dan ook de eerste
preview tonen van een nieuwe en verbeterde website die Lydis op korte termijn gaat lanceren.
Naast de vernieuwing van de website zal Lydis ook een eigen app (voor zowel Android als iOS
op smartphone en tablet) introduceren welke nauw samenwerkt met de website. Deze app geeft
de mogelijkheid om snel en duidelijk informatie over de producten te vinden, maar ook om
eenvoudig bestellingen te plaatsen.
Wat is nieuw o.a.?
Design: nu (nog) overzichtelijker!
Responsive: past zich automatisch aan het type apparaat!
App: t.b.v. smart phone en tablet (Android én iOS)!
Nieuwe webshop met slimme functies
Chat mogelijkheid met de binnendienst van Lydis
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Lydis heeft producten van de volgende
fabrikanten in haar portfolio.

24/7 BESTELLEN

2N

Panasonic

Algo

Patton

Allnet

Spectralink

Caretech

Yealink

Cobs

Yeastar

Met deze fabrikanten levert Lydis als
Value Added Distributor een

NAAR DE WEBSHOP

compleet assortiment IPcommunicatie
oplossingen.

Yealink CP860
Dé nieuwe generatie IP conferentie
De Yealink CP860 is een IP conference
toestel voor een gemiddelde en grote
spreekkamer en kan ingezet worden tot
max. 16 personen, mits gebruik wordt
gemaakt van de optionele externe
microfoons.

LEES VERDER

2N® Indoor Touch
Stijlvolle deurintercom oplossing
De vernieuwde 2N® Indoor Touch draait
op het Android besturingssysteem en biedt
veel nuttige functies. Samen met het reeds
uitgebreide 2N® Helios IP portfolio, biedt de
2N® Indoor Touch een geïntegreerde
professionele deurintercom oplossing.

LEES VERDER

Panasonic KXTGP600
Smart IP telefoonsysteem
Als kwaliteit van kritiek belang is en
kostenbesparing een belangrijke
overweging, is het nieuwe draadloze KX
TGP600 Smart IPtelefoonsysteem van
Panasonic het ideale hulpmiddel voor uw
zakelijke communicatie.

LEES VERDER

Wist u dat....?
Certificering Microsoft Lync

Nieuwe Yealink SIPT2x serie

Begin van dit kalenderjaar hebben wij u laten
weten dat Yealink de certificering voor
Microsoft Lync officieel heeft afgerond voor
de Yealink SIPT48G en de Yealink SIP
T22P. Per heden zijn bovengenoemde
toestellen terug te vinden in de Microsoft
Lync Catalog.

In 2015 zullen geleidelijk de Yealink SIP
T22P, SIPT26P en SIPT28P uit gefaseerd
en vervangen worden door de Yealink SIP
T23P én G, SIPT27P en SIPT29G.
Binnenkort zullen we u uitgebreid informeren
over de nieuwe modellen.

LYNC CATALOG

Nieuwe firmware Yealink
Binnenkort introduceren wij nieuwe firmware voor Yealink met o.a.:
Ondersteuning van het protocol uaCSTA  voor CTI koppelingen
Broadsoft SIP XSI authenticatie
Multiple forwarding  meerdere functietoetsen met verschillende type doorschakelingen
RTCPXR – monitoring van audio kwaliteit
Persoonlijke instellingen  persoonlijke instellingen uitsluiten van autoprovisioning
Export autoprovisioning template

RoutIT LIVE!

Cloud Communications 2015

is het evenement in het voorjaar van 21 t/m
23 april 2015, waar RoutIT partners worden
geïnformeerd over de actuele stand van
zaken. In presentaties en LIVE!
demonstraties worden de diverse diensten
en producten met partners gedeeld. Lydis is
Sponsor+ Partner en daarbij aanwezig met
een stand.

Het event ‘Cloud Communications 2015’ in
Hotel Veenendaal wordt georganiseerd door
TBM op 20 mei 2015. Dit is hét
kennisevenement voor de telecom en IT
reseller over cloud oplossingen en cloud
verdienmodellen.
Lydis is Event Partner en daarbij aanwezig
met een stand.

LEES MEER

LEES MEER

Voor alle evenementen waar Lydis aan deelneemt zie onze website
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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