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Beste Gijsbert,
Met deze nieuwsbrief introduceren wij een nieuwe oplossing in het portfolio van Yealink: Video
Conferentie systemen
Het portfolio bestaat uit:
Yealink
Yealink
Yealink
Yealink
Yealink

VC400
VC120 Phone
VC120 Mic Pod*
VC110 Phone*
VC110 Mic*

* Verkrijgbaar in Q4 2015.
Yealink biedt met deze Video Conferentie systemen een 1080P Full HD video conferentie
oplossing voor het klein en midden zakelijke segment.
Daarnaast bieden deze oplossingen een HD camera met 18x optische zoom, optimale HD
spraakkwaliteit, content sharing, USB poort t.b.v. opname (audio & video), geen
licentiestructuur en Plug & play binnen 5 minuten!.
Ter kennismaking met de Video Conferentie systemen van Yealink hebben we een demokoffer
samengesteld als introductieaanbieding. Meer informatie vindt je hierover verderop in deze
nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Cor Heide

Lydis heeft producten van de volgende
fabrikanten in haar portfolio.

24/7 BESTELLEN
NAAR DE WEBSHOP

2N

Panasonic

Algo

Patton

Allnet

Spectralink

Caretech

Yealink

Cobs

Yeastar

Met deze fabrikanten levert Lydis als
Value Added Distributor een
compleet assortiment IPcommunicatie
oplossingen.

NIEUW
Yealink VC400
Yealink VC400 is het meest recente
innovatieve 1080p fullHD videoconferentie
systeem, speciaal ontworpen voor gebruik
op bijvoorbeeld het hoofdkantoor.
Dit systeem ondersteunt het H.323 en SIP
protocol om zodoende verzekerd te zijn van
een goede compatibiliteit met de reguliere
bestaande video conferentie systemen.

LEES VERDER

NIEUW
Yealink VC120 Phone
Yealink VC120 Phone is het meest recente
innovatieve 1080p fullHD videoconferentie
systeem, voor gebruik op bijvoorbeeld
kleinere kantoren en/of nevenvestigingen.
Om de installatie eenvoudig te maken heeft
de Yealink VC120 Phone een intelligente
firewall benadering waarmee gebruikers plug
and play, zonder verdere configuratie aan
de eigen firewall, vanuit de doos in slechts
vijf minuten een verbinding kunnen
opzetten.

LEES VERDER

Waarom?
Waarom kiezen voor een Yealink Video
Conferentie systeem?
5 Belangrijke redenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bandbreedte
Gespreksopname
Camera
Multipoint Control Unit
Prijs

LEES MEER

INTRODUCTIE & OPLEIDING
Om je kennis te laten maken met deze
Video Conferentie systemen, bieden wij een
speciale demokoffer aan.
De demokoffer is gebasserd op de Yealink
VC400 en bestaat uit:
HD Codec
HD Camera
VCS conferentie telefoon
Afstandsbediening
Incl. kabels

LEES VERDER

Wist u dat....?
Yealink VP530

Audio Conferentie

De Yealink VP530 kan je uitstekend
combineren met de Video Conferentie
systemen van Yealink. De Yealink VP530 is
een geavanceerd IP Video toestel met:

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.

7” 800x480 digitaal LCD display
Touch screen
20 BLF toetsen
HD audio handset/speaker
Video codec: H.264 en H.263

MEER INFO

Je kunt dit toestel gebruiken vanuit huis of
een nevenvestiging in combinatie met het
Video Conferentie systeem op het (hoofd
)kantoor.
MEER INFO

Yealink VC110

Yealink SIPT49G

In het vervolg van 2015 zal Yealink ook nog
een Yealink VC110, in twee varianten,
introduceren.

Yealink zal binnenkort een nieuwe Video
Telefoon aan het assortiment toevoegen.
Het toestel zal de Yealink SIPT49G gaan
heten, welke in de lijn zal zijn van het design
van de huidige SIPT4x serie.

Hiermee kan ook op bijvoorbeeld een
thuiswerkplek eenvoudig en prijsgunstig

worden deelgenomen aan een video
conferentie.

We zullen je hierover later meer informeren.

We zullen je hierover later meer informeren.
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