Wordt deze mail niet correct weergegeven? Klik hier voor de webversie.

Mei 2015

Beste Gijsbert,
Met deze nieuwsbrief introduceren wij de nieuwe Yealink IP toestellen in de reeds uitgebreide lijn
van Yealink: Yealink SIPT21P E2, Yealink SIPT23P, Yealink SIPT23G, Yealink SIPT27P
en Yealink SIPT29G.
Daarnaast, zoals al reeds eerder aangekondigd, zullen de Yealink SIPT26P en Yealink SIP
T28P uitgefaseerd worden. Wij bieden je dan ook aan om een ‘last buy’ te doen.
Na het grote succes van vorig jaar, bieden wij je ook dit jaar weer een eigen gepersonaliseerde
Yealink folder. Eenvoudig en simpel Yealink onder de aandacht brengen bij klanten met upto
date full color dubbelzijdig A4formaat Nederlandstalige folder, compleet met eigen logo en
contactgegevens.
Tevens bieden wij je ook de mogelijkheid om gepersonaliseerde instructiefilms voor de Yealink
toestellen te laten maken. Hiermee kun je klanten online de functionaliteiten laten ontdekken
van de diverse Yealink toestellen.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Lydis heeft producten van de volgende
fabrikanten in haar portfolio.

24/7 BESTELLEN
NAAR DE WEBSHOP

NIEUW
Yealink SIPT2x toestellen
Yealink heeft een aantal nieuwe toestellen
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Met deze fabrikanten levert Lydis als
Value Added Distributor een
compleet assortiment IPcommunicatie
oplossingen.

toegevoegd aan de reeds uitgebreide lijn, te
weten:
Yealink SIPT21P E2
(opvolger van de Yealink SIPT21P)

Yealink SIPT23P
(alternatief voor Yealink SIPT22P)

Yealink SIPT23G
(NIEUW!)

Yealink SIPT27P
(alternatief voor Yealink SIPT26P en Yealink SIP
T28P)

Yealink SIPT29G
(alternatief voor Yealink SIPT28P)

De nieuwe toestellen kenmerken zich door
o.a. "paperless" functietoetsen, display
verlichting op de Yealink SIPT21P E2 een
zeer goed geprijst Gigabit toestel de
Yealink SIPT23G en meer.

LEES VERDER

Eigen Yealink folder GRATIS!
Een unieke actie tot en met 30 juni 2015
waar je een eigen gepersonaliseerde
Yealink folder kunt laten maken bij Lydis.
Eenvoudig en simpel Yealink onder de
aandacht brengen bij klanten met uptodate
full color dubbelzijdig A4formaat
Nederlandstalige folder, compleet met je
logo en contactgegevens.

LEES VERDER

Eigen Yealink instructie film
Altijd al je eigen Yealink IP toestel
instructiefilm willen hebben? Dat kan!
Lydis maakt dit mogelijk in samenwerking
met NuGuRu. De klant hoeft geen
handleiding meer door te lezen, maar kan
eenvoudig de video bekijken. Zo ben
je klanten (nog) beter van dienst.

LEES VERDER

Van ‘even’ naar ‘oneven’
Met de introductie van de Yealink SIPT21P
E2, Yealink SIPT23P, Yealink SIPT23G,
Yealink SIPT27P en Yealink SIPT29G
worden de modellen Yealink SIPT26P en
Yealink SIPT28P uitgefaseerd.
Per medio juni 2015 zullen uit de "even"
Yealink SIPT2 reeks, de Yealink SIPT26P
en Yealink SIPT28P uitgefaseerd
worden. Bij deze bieden wij voor deze
modellen nog een ‘last buy’ aan.
Uit de "even" Yealink SIPT2x serie zal de
Yealink SIPT22P tot nader bericht in het
portfolio blijven mede omdat de Yealink
SIPT22 beschikt over de Microsoft Lync
certificering.

LAST BUY

Wist u dat....?
Telefoonboeken combineren
Met de Yealink producten is het al sinds
lange tijd mogelijk om alle beschikbare
telefoonboeken (lokaal, remote, platform) te
combineren tot, voor de gebruiker, één
telefoonboek.
Hiermee worden de volgende functies
mogelijk:
 Combineren Telefoonboek en tot één
telefoonboek
 Matchen binnenkomende nummers op
alle telefoonboeken
 Super Search, suggesties in het display
vanuit alle telefoonboeken tijdens het kiezen
van een nummer
Download de technische documentatie of
neem contact op met de Service afdeling
van Lydis via telefoonnummer +31 (0) 36 20
20 120 of service@lydis.nl
TECHNISCHE DOCUMENTATIE

SPECTRALINK Partner van de
maand !!
Nadat Lydis eerder is bekroond door Yealink
tot Platinum distributeur, benoemd
Spectralink Lydis tot Partner van de maand
in Mei 2015.
Spectralink heeft Lydis gekozen uit alle
partners in de wereld en is de 2e keer dat
deze waardering is uitgegeven.
Spectralink heeft Lydis bekroond met deze
titel, omdat Spectralink vindt dat Lydis een
toegewijde Partner is in Nederland.
Lydis investeert niet alleen in het bouwen en
onderhouden van de relatie met de
strategische partners, maar is ook constant
op zoek naar nieuwe kansen en
mogelijkheden waar o.a. bijvoorbeeld de
PIVOT ingezet kan worden.
Wij zijn zeer trots op deze erkenning vanuit
Spectralink en wij willen u graag informeren
wat Spectralink voor u kan betekenen?
Neem contact met ons op!
OFFICIËLE MEDEDELING

Certificering Microsoft Lync

Skype for Business Summer
Fair 2015

Begin van dit kalenderjaar hebben wij je
laten weten dat Yealink de certificering voor
Microsoft Lync officieel heeft afgerond voor
de Yealink SIPT48G en de Yealink SIP
T22P.

Leer in één informatieve middag alles over
de innovaties op het gebied van Skype for
Business.

Per heden zijn bovengenoemde toestellen
terug te vinden in de Microsoft Lync
Catalog.

De Skype for Business Summer Fair, op
woensdag 10 juni a.s., levert een schat aan
informatie op voor telecom en ICT
managers van midden en grote bedrijven.

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

OFFICIËLE MEDEDELING

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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