Lydis b.v. dé IP communicatie specialist; dé nieuwe Telecom Distributeur

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

Yealink
Firmware versie V72
Hierbij introduceert Lydis voor de Yealink productlijn, Yealink SIPT2x en Yealink SIP-T4x, de nieuwe firmware versie V72.
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In deze firmware versie heeft Yealink, samen met Lydis, vele
functies en verbeteringen toegevoegd. Onder andere de volgende:
1. Uitgebreid telefoonboek, mogelijkheid om verschillende
telefoonboeken samen te voegen tot één telefoonboek.
2. Contacten kunnen eenvoudig worden gevonden met de
zoek functie die verder uitgebreid is.
3. Automatisch aanvullen uit oproeplijsten en/of telefoonboek
bij kiezen.
4. SIP server redundantie
5. VLAN via DHCP optie instellen.
6. IPv6 DHCP mogelijk.
7. Niveau van AES encryptie verhoogd.
8. Autoprovisioning Codes verder uitgebreid met meer
Providers.
9. 3CX integratie.
10. Broadsoft XSI functies.
11. Provisioning parameters gelijk gemaakt voor de SIP-T2x en
SIP-T4x.
12. .......

Fabrikanten

Speciaal voor op het Broadsoft platform is er nu een integratie met

Producten van de volgende

Door de XSI interface word het gebruik van de Broadsoft Directory
en Call Log verbeterd, maar ook nieuwe functies zoals Remote

fabrikanten heeft Lydis in
haar portfolio.

geavanceerde Broadsoft functies via de XSI interface.

Office en Anywhere kunnen eenvoudig hiermee vanaf het toestel
bediend worden.
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De firmware versie V72 voor de Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-

Allnet
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T4x toestellen staat gepland om per 15 juni 2014 te worden
vrijgegeven op de update server van Lydis:

Panasonic

http://update.portal.lydis.nl/yealink/.

Patton
Spectralink

Vanaf vandaag kunt u de firmware versie V72 al in uw Yealink SIP-

Yealink

T2x en Yealink SIP-T4x toestellen laden om de compatibiliteit in uw

Yeastar

systeem voortijdig te onderzoeken.

Met deze fabrikanten levert

Om een toestel te updaten naar deze versie V72 kunt de volgende

Lydis als Value Add
Distributor een compleet

URL als provisioning URL gebruiken:
http://update.portal.lydis.nl/yealink/V72/.

assortiment
IP-communicatie
oplossingen.

De toestellen Yealink SIP-T2x en Yealink SIP-T4x die Lydis uit
voorraad levert, zijn al voorzien van de firmware versie V72.

Met vriendelijke groet,
Lydis B.V.

Als u tijdens het testen van de firmware versie V72 compatibiliteits
problemen tegenkomt, verzoeken wij u om ons hierover direct te
informeren, tel: +31 36 2020120 of service@lydis.nl.

Cor Heide
Als u als provider de firmware zelf op uw platform host, verzoeken
wij u contact met ons op te nemen, tel: +31 (0)36 20 20 120 of
service@lydis.nl, voor het downloaden van de benodigde
bestanden.

www.lydis.nl
De website van lydis is
actueel en live, incl. een
webshop waarmee u toegang

Voor een eenvoudige

De geavanceerde Broadsoft

integratie van de Yealink

functies die toegevoegd zijn,

toestellen op het 3CX

zijn oa de volgende.

platform, is het met firmware
versie V72 mogelijk om de via

Broadworks SIP

heeft tot de product- en

Lydis gekochte Yealink

Interworking Functies:

prijsinformatie.

toestellen direct aan te sluiten

1. Mobility

op het 3CX platform en deze

2. Group Night Forward

Toegang tot de webshop?
Stuur een mail naar

toestellen direct te voorzien
van de 3CX firmware.

info@lydis.nl voor uw
inloggegevens of registreer u
direct via onze website

Broadworks XSI Functies:
1. Anonymous Call Rejection

Daarnaast is het mogelijk om

2. BroadWorks Anywhere

via Lydis de toestellen, die

3. BroadWorks Remote Office

3CX firmware geladen

4. Hide Number

hebben, achteraf te voorzien

5. Simultaneous Ringing

van Nederlandse
displayteksten.

Broadworks Call Center
Functies:

Samen met Yealink zal Lydis

1. Call Information

binnenkort de integratie met

2. Disposition Code

3CX verder uitbreiden.

3. Customer Originated Trace

Hierover later meer.....

4. Emergency Escalation
5. Queue Status Notification

Neem voor meer informatie
contact met ons op tel: +31

klik hier voor het volledige

(0)36 20 20 120 of

overzicht met alle Broadsoft

service@lydis.nl.

functies voor alle Yealink
toestellen.

Als er medewerkers in uw
bedrijf zijn die deze
technische informatie moeten
ontvangen, verzoeken wij u
om dit bericht door te sturen
door hier te klikken.

Om er voor te zorgen dat alle
technische medewerkers in
uw bedrijf onze technische
updates in het vervolg
ontvangen, verzoeken wij u
om iedereen die deze
technische informatie moet
ontvangen hier te registreren.

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
Lydis Update doorsturen?
Lydis Update TECH Mei 2014-017
Copyright © 2014 Lydis B.V., All rights reserved.
Lydis Update, wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Lydis Update niet meer ontvangen, klik hier | Gegevens wijzigen klik hier

