Versity 92-serie
Spectralink’s Versity 92 levert veilige enterprise-grade voice communicatie,
een krachtige processor en uitzonderlijke duurzaamheid in een compacte
smartphone.
De Versity 92 biedt medewerkers meer mogelijkheden via spraak-, informatie- en communicatietools binnen handbereik. De
Versity 92 is uitgerust met de allerbeste spraaktechnologie van Spectralink en is de ideale oplossing voor communicatie en
samenwerking. Als onderdeel van onze Versity-familie oplossingen, biedt de Versity 92-serie applicaties voor taakbeheer,
voorraad, schade voorkomen en veiligheid van medewerkers en is het enige apparaat dat uw mobiele medewerkers in
handen moeten hebben. Het dunne en compacte apparaat combineert scanner, walkietalkie, badge en mobiele telefoon
in één gestroomlijnde mobiele oplossing die tijd en geld bespaart en tevens de productiviteit en operationele efficiëntie
verhoogt. Het dunne apparaat is met de gebruiker in gedachten ontworpen en is eenvoudig vast te pakken met één
hand, past makkelijk in een zak en weegt ongeveer 30% minder dan concurrerende apparaten. Implementeer de Versity
92-oplossing voor uw mobiele medewerkers en verbeter klant- en patiëntervaringen.

Voordelen:
•

Een prijswinnend, lichtgewicht en dun ontwerp dat net zo intuïtief,

USE CASES

veelzijdig en mobiel is als een persoonlijke smartphone, maar met de
kracht en het uithoudingsvermogen van een apparaat op bedrijfsniveau.
•

Kristalheldere spraakkwaliteit doordat onze technische mensen hun
aandacht hebben gericht op QoS (Quality of Service). Geoptimaliseerde
roaming tussen Access Points (AP’s) met prioritering van spraak over
data voor geen onderbrekingen voor de gebruiker en geen vertraagde
of gemiste oproepen voor een effectievere communicatie en
samenwerking.

•

IP65 gecertificeerd; Sterk rechtstreeks uit de verpakking zonder dat er
een beschermhoesje vereist is. De Versity 92 is gemaakt van kwalitatief
Dragontrail™ glas, een verzonken scherm en een verstevigd ontwerp en
presteert zelfs als hij gevallen is, aan water is blootgesteld, of aan andere
zware omstandigheden wordt blootgesteld, en hij kan gebruikt worden
als er latex handschoenen worden gedragen.

Open platform voor geoptimaliseerde workflow-applicaties
Mobiele applicaties beschikbaar voor de Versity 92-serie slaan realtime

GEZONDHEIDSZORG
Voor niet-klinisch personeel dat
spraakcommunicatie en toegang tot
taakgebaseerde toepassingen nodig
heeft om ononderbroken zorg te
garanderen
DETAILHANDEL
Voor winkeliers om hun
winkelmedewerkers
spraakcommunicatie te bieden en
hun investering toekomstbestendig
te maken met applicatie-integratie en
smartphonefuncties
PRODUCTIE
Voor operations teams die snel op
productieproblemen moeten reageren
en de algemene effectiviteit van
apparatuur (OEE) moeten verhogen

gegevens op zoals bedrijfsvoorraad, efficiëntie van medewerkers
en klanttevredenheid, met als resultaat een hogere netto omzet en
productiviteit. De mobiele applicaties van onze uitstekende partners
verminderen tevens handmatig werk, handmatige documentatie en
menselijke fouten en zorgen voor een meer gepersonaliseerde patiënt- en
klantervaring.
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Één apparaat voor communicatie en samenwerking
De Versity 92-serie is een compacte, alles-in-één oplossing. Met het 4”

Met Spectralink ontvangt u:

touchscreen, de optionele scanner en het duurzame ontwerp is de Versity 92
ideaal voor detailhandel, gezondheidszorg en productie-omgevingen. De Versity
92 biedt originele spraak, berichten, telefonisch vergaderen, scannen, Push-toTalk en SAFE-applicaties voor medewerkers, maar kan ook geïntegreerd worden
met andere toonaangevende applicaties binnen de sector om de klus te klaren.
Met deze applicaties kunnen gebruikers eenvoudig aan de behoeften van

• Marktleidende draadloze spraak
op bedrijfsniveau. Met onze
gepatenteerde functies voor
ruisonderdrukking en echoannulering
(Voice Quality Optimization™, of
VQO™) krijgt u een kristalheldere

klanten, patiënten en verzoeken van collega's voldoen, de voorraad controleren,

spraakkwaliteit waar u op kunt

interne databases of andere informatie openen en tegelijkertijd onderweg

rekenen

bellen. De Versity 92 is de ultieme tool voor communicatie en samenwerking

• Toegang tot ons hoogwaardige

voor geoptimaliseerde productiviteit en communicatie, wat leidt tot een

ecosysteem met applicatiepartners

verbeterde werkomgeving en een hogere netto omzet.

om ervoor te zorgen dat uw

Waarom onze spraakkwaliteit superieur is
Technisch geoptimaliseerde chipsets. Instabiele chipsets leiden tot seconden

medewerkers de juiste tools tot hun
beschikking hebben om de klus te
klaren
• De beste oproepbediening UC

aan verloren audio, een vertraagde oproep, of zelfs een gemiste oproep, wat

interoperabiliteit binnen de sector –

een negatieve invloed heeft op spraakkritieke omgevingen zoals patiëntenzorg

meer dan 30 jaar ervaring in integreren

of klantenservice waarbij iedere seconde telt.

in toonaangevende UC-platforms
• Ondersteund door AMIE, ons mobiele

Beter roamen en scannen tussen access points. In tegenstelling tot andere

intelligentieplatform, voor eenvoudige

apparaten die een radio gebruiken aangesloten op bepaalde frequenties om

implementatie, apparaatbeheer,

access points te bepalen, communiceert uw Spectralink-apparaat voortdurend

beveiliging, monitoring van

met access points om te bepalen of ze een goede verbinding hebben, en als dit
niet zo is, wordt er zo snel mogelijk naar een betere AP gezocht. Er wordt snel
gescand en geroamd tussen het zenden en ontvangen van spraakinformatie
door om zo weinig mogelijk invloed te hebben op de oproepkwaliteit. Verder
richt uw apparaat zich op QoS (Quality of Service) om ervoor te zorgen dat
spraak altijd prioriteit heeft ten opzichte van data. Samen zorgt dit voor een
robuuste en betrouwbare oproep met minder vertraging als uw medewerkers
zich verplaatsen over grote campussen, fabrieken, of winkels.
Geoptimaliseerd microfoonontwerp en plaatsing voor ruisonderdrukking en
echoannulering bij iedere oproep. Mobiele medewerkers in snelle omgevingen
hoeven zich geen zorgen te maken dat zweet of make-up een microfoon
verstoppen en kunnen duidelijke communicatie garanderen voor iedere oproep,
zelfs in lawaaierige omgevingen.

Mobiel apparaatbeheer
Maak uw Versity 92-serie oplossing compleet met AMIE (Advanced Mobile
Intelligence for Enterprise). AMIE is een dashboard dat na implementatie op uw
Spectralink-apparaten antwoorden en oplossingen biedt voor de belangrijkste
vragen. Met AMIE kunnen IT-beheerders en telecommunicatiebeheerders hun
smartphones eenvoudig beheren en gebruiken, problemen diagnosticeren,
oproepprestaties openen, batterijstatus controleren, hun apparaten lokaliseren
en nog veel meer om hun mobiele workflows soepel te laten verlopen, wat de
efficiëntie verbetert en waardoor ze alles uit hun investering halen.
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oproepkwaliteit en batterijstatus om
ervoor te zorgen dat u alles uit uw
mobiele investering haalt

Specificaties
MODELLEN

• Gespekstijd (met Spectralink BizPhone):
tot 14 uren

9240 wifi-smartphone
9253 wifi-smartphone met barcodescanner

• Stand-by (verbonden met Wi-Fi):
tot 184 uren

Besturingssysteem

Gewicht/afmetingen

• Android™ OS 10.0 (Q) tijdens release

• Gewicht:
180 g (zonder scanner), 200 g (met scanner)

• SDA450 Qualcomm processor
(8x A53 Core bij 1,8 GHz)
• 32G FLASH eMMC, v5.1
• 3 GB LPDDR3 RAM

Display

• Afmetingen:
133 mm x 66 mm x 13,5 mm
(20 mm groter met scanner)

Sensoren

Omgeving
• Bereik bedrijfstemperatuur:
-10 tot 50 °C
• Bereik opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C

Real-Time Location Services (RTLS)
• Integratie met alle beschikbare sensoren
• Integratie met Wi-Fi en Bluetooth voor
scannen met weinig vermogen

Ondersteuning voor laden/
accessoire

• Versnellingsmeter, gyroscoop,
magnetometer, nabijheid, omgevingslicht.

• Bureaulader voor telefoon

• Helderheid >310 cd/m^2

Camera’s

• Telefoonlader met 6 poorten

Touchscreen

• Camera achter 8 MP autofocus
met flits

• Riemclipholster voor telefoon

• 4.0" 800x480 display
• Dragontrail™ glas

• Dubbele bureaulader (telefoon/batterij)
• Batterijlader met 6 poorten
• Telefoonholster

• 2 touch – blote handen of met
handschoenen
(latex-nitril handschoenen)

• Frontcamera 2 MP vast brandpunt

• Twee keer tikken om te activeren

• Industrieel 1D/2D

• Vetafstotende beschermende coating

• Verlichting: Wit (5700 K)

Draadloze verbinding

• Richtstraal: Groene stip (521 nm)

• Advanced Mobile Intelligence for Enterprises
(AMIE™)

• Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, WFAcertificeerbaar

Bedrade data-interface
• Type-C aansluiting

• Integratie met belangrijke EMM’s (zoals
VMWare WorkspaceOne, MobileIron UEM,
Microsoft Intune, SOTI MobiControl, Cisco
Meraki MDM en IBM MaaS360)

Gebruikersinterfaces

• Geavanceerd opslaan en
configuratiefuncties voor telefoon

• Knoppen: Aan/uit, Alarm, Volume omhoog/
omlaag

Partner-apps

• Bluetooth 4.2
• NFC, ISO 14443, tag types 1-5
• Ondersteuning voor Spectralink Voice Quality
Optimization (VQO)
• WPA2-Personal, WPA2-Enterprise met OKC
en CCKM, EAP-PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS

Barcodescanner

• USB3.1

• 2 door de gebruiker te configureren knoppen
• RGB indicatielampje (diffuus)

Audio

• Trilling (motor >1,4 g piek)

• Handsfree luidspreker: 74 db SPL
bij 50 cm

Bestendigheid tegen stof/
vloeistoffen

• 3 microfoons, echoannulering,
ruisonderdrukking, ultrasoon bereik
• Adaptieve, actieve ruisonderdrukking voor
receiver
• Audio-aansluiting (3,5 mm), 4
contactpunten, CTIA
en OMTP

Batterij/laden/gesprekstijd
• 3040 mAh (vervangbare batterij)

• IP65 – beschermt tegen binnendringen van
stof en is waterbestendig

• Scannerhendel
• Polsband/draagriem

Apparaatbeheer op bedrijfsniveau

• Lijst met applicatiepartners op
spectralink.com/about/partners/mobileapplications/

Extra functies
• Beveiligingsopties op bedrijfsniveau
• Push-to-Talk (PTT)
• SAFE-functies (Alarm-knop,
bewegingsdetectie)

Duurzaamheid

• BizPhone dialer

• Presteert beter dan de MIL-STD-810G
valtest −
1,5 meter op een stalen plaat

• Programmeerbare knoppen

• Bestand tegen chemicaliën en desinfectie

• PBX-integratie (SIP direct, gateway)

• UV-reiniging

• Meertalige gebruikersinterface

• Configuratie-instellingen en updates door
de lucht

• Externe contactpunten voor telefoon
opladen (3 pennen)
• Back-up RTC-batterij

Over Spectralink
Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al meer
dan 30 jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren.
Wij zijn voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele
medewerkers en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Met onze
toonaangevende mobiele oplossingen zijn we altijd in de buurt voor onze klanten,
waar ze zich ook bevinden. Ons succes is gebaseerd op onze medewerkers, onze
innovatieve inzet en onze liefde voor het vak.

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Noord-Amerika
+45 7560 2850 EMEA
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Laders en accessoires voor de Versity 92-serie
Maak uw communicatie-oplossing compleet met Versity-laders en -accessoires. Spectralink biedt veelzijdige laadopties met
de mogelijkheid om meerdere apparaten en batterijen tegelijkertijd op te laden. De standaard laadtijd is 3,5 uur tot 100%.
Reservebatterijen, draagriem en holsters verhogen het comfort onderweg. Met de knop op de hendel van de scanner kunt u
efficiënt grote hoeveelheden scannen. Laders en accessoires zijn compatibel met Versity 9240- en 9253-smartphones.

Versity 92 bureaulader
Laadt één Versity 92-smartphone op.

Versity 92 dubbele
bureaulader

Versity 92 oplaadstation
(tafelmodel) 6X

Exclusief voeding*, deze moet apart

Laadt één Versity 92 smartphone en

Biedt plaats aan maximaal 6 Versity 92

worden besteld.

één set reservebatterijen op. Exclusief

smartphonebatterijen en is inclusief

Onderdeelnummer ACH9200100

voeding*, deze moet apart worden besteld.

voeding*.

Onderdeelnummer ACH9200101

Onderdeelnummer ACH9200002

92-serie voeding bureaulader:
Onderdeelnummer APS9200000 (N-A)
Onderdeelnummer APS9200300 (VK)
Onderdeelnummer APS9200500 (EU)
Onderdeelnummer APS9200700 (AU)

92-serie voeding bureaulader:
Onderdeelnummer APS9200000 (N-A)
Onderdeelnummer APS9200300 (VK)
Onderdeelnummer APS9200500 (EU)
Onderdeelnummer APS9200700 (AU)

Versity 92 lader voor
meerdere handsets 6X

Versity 92 batterij

Versity 92 draagriem

Standaard verwisselbare batterij (3040

Hals/pols-draagriem met snelsluiting

Biedt plaats aan max. 6 smartphones;

mAh) die kan worden gebruikt in 9240-

voor Versity 92-smartphones.

inclusief voeding.

en 9253-smartphones.

Onderdeelnummer ALY9200100

Onderdeelnummer ACH9200003*

Onderdeelnummer BLI9200100

Versity 92 scannerhendel

Versity 92 riemclipholster

Versity 92 stoffen holster

Scannerhendel voor smartphone model

Draaibare riemclipholster voor de

Holster van nylon met draaibare riemclip

9253.

Versity 92. Verkrijgbaar voor 9240- en

voor de Versity 92. Geschikt voor 9240-

Onderdeelnummer AHN9253100

9253-smartphones.

en 9253-smartphones.

Onderdeelnummer versie zonder scanner

Onderdeelnummer AHN9200100

ACL9240100 Onderdeelnummer versie met
scanner ACL9253100

*Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Spectralink voor het juiste onderdeelnummer in uw regio.
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