Versity smartphone-familie
“Op bedrijfsniveau” hoeft niet onhandig en onpraktisch te zijn wat betreft smartphones uit de Spectralink Versity-familie!

De Versity-familie Wi-Fi-smartphones op bedrijfsniveau van Spectralink stoppen de allerbeste
spraak en binnen de sector toonaangevende applicaties in een licht, duurzaam, alles-in-één
mobiele oplossing. Versity-apparaten hebben een dun, bekend smartphone-ontwerp in een
duurzaam pakket met veel vermogen op bedrijfsniveau, dat in uw zak past. Verkrijgbaar in twee
modellen, Versity 95/96 en Versity 92, beide met of zonder scanner.

Artsen, winkelmedewerkers, horecamedewerkers en operators van apparatuur moeten zich verplaatsen binnen hun werkplek
om hun werk effectief uit te kunnen voeren, maar moeten nog steeds contact houden met hun collega's als ze bezig zijn
met patiënten of klanten. Versity-smartphones lossen dit probleem op door gebruikers kennis en informatie te bieden om de
efficiëntie te verhogen, de communicatie te verbeteren en een betere werkomgeving te realiseren met 24/7 betrouwbare,
duurzame, ononderbroken communicatie.

Mobiliteit is geen one-size-fits-all-oplossing.
Met Spectralink kunt u verschillende Versity 92- en 95/96-apparaten combineren om iedere gebruiker uit te rusten met het juiste
smartphone voor de taak. De Versity 95/96-serie is onze premium smartphone-optie voor medewerkers zoals verplegers en
winkel- of ziekenhuismanagers of mensen die onder de meest zware omstandigheden werken en 24/7 toegang tot communicatie
nodig hebben. De Versity 92-serie is de meer compacte en kosteneffectieve optie en is ideaal voor winkelpersoneel of
zorgverleners die behoefte hebben aan spraakkritische communicatie, toonaangevende workflowtoepassingen en een scanner.

VERSITY-FAMILIE
VERSITY 92-SERIE

• Ideaal voor taakbeheer
(werkzaamheden met checklijsten
en selectievakjes)
• Een betaalbare, compacte
oplossing op bedrijfsniveau
• Duurzaam ontwerp voor
veeleisende omgevingen met IP65
voor water- en stofbestendigheid
en 1X militaire valstandaard op een
hoogte van 1,5 meter
• 4" display met smalle vorm voor
goede grip en gebruik met één hand
• Verwisselbare batterij die
afzonderlijk kan worden opgeladen

VERSITY 95/96-SERIE

• Apparaten die zo intuïtief, veelzijdig
en mobiel zijn als een persoonlijke
smartphone, maar met de kracht en het
uithoudingsvermogen van een apparaat op
bedrijfsniveau

• Ideaal voor data aangedreven
workflows (langere communicaties,
patiëntendossiers) en meer
complexe toepassingen

• Lichter dan concurrerende apparaten en
passen makkelijk in een zak

• Onze premium, alles-in-één VoWiFioplossing

• Maak gebruik van effectievere
communicatie en samenwerking met de
allerbeste kristalheldere spraakkwaliteit

• Sterk; sterkste apparaat op de
markt met IP68 voor water- en
stofbestendigheid en 3X militaire
valstandaard op een hoogte van 1,5
meter

• Zorg ervoor dat uw teams superieure
klantervaringen kunnen leveren door ze
de vereiste informatie en tools binnen
handbereik te geven
• Gebruik, beheer en los problemen op voor
uw Versity-smartphones met AMIE, ons
mobile intelligence dashboard voor inzicht in
uw apparaten om onderbrekingen te voorkomen en activiteiten te optimaliseren

• Groot 5.2" display voor betere
werkervaring voor gebruikers van
applicaties voor veel gegevens
• Echte hot swappable batterijen om
onderbrekingen te voorkomen
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Superieure spraakkwaliteit
•

Technisch geoptimaliseerde chipsets die de kans op verloren audio, een
vertraagde oproep, of een gemiste oproep allemaal verminderen.

•

Focus op QoS (Quality of Service) zorgt ervoor dat spraak altijd prioriteit heeft
ten opzichte van data. Onze binnen de sector toonaangevende, eigen Voice
Quality Optimization™ (VQO) technologie die de optimalisatie van scannen en
roamen verbetert tussen Access Points op onze Versity-smartphones, leidt tot
robuuste en betrouwbare oproepen met minder vertraging als gebruikers zich
op grote campussen, in fabrieken, of in winkels verplaatsen.

•

Geoptimaliseerd microfoonontwerp en plaatsing voor ruisonderdrukking
en echoannulering. 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.

Voordelen van Versity:
• Geen gereedschapsgordel meer nodig
met een alles-in-één-oplossing
• Stillere werkplek door minder geluid
van piepers
• Constante toegang tot communicatie
• Veiliger, duurzamer en eenvoudiger
aan te passen dan een apparaat voor
consumenten

Duurzaamheid
Onze Versity-smartphones overtreffen de standaarden binnen de sector en van
de concurrentie wat betreft het bestand zijn tegen vallen en de bestendigheid
tegen vloeistoffen en chemicaliën, en door de manier waarop u uw apparaat kunt
reinigen om de verspreiding van bacteriën te voorkomen.
Wij maken ons druk over onze telefoons zodat gebruikers zich geen zorgen
hoeven te maken dat ze verder gaan dan qua duurzaamheid mogelijk is en ze zich
in plaats daarvan kunnen focussen op de uit te voeren taak.

Met Spectralink ontvangt u:
• Onze eigen Voice Quality Optimization™
(VQO™) technologie, die een
kristalheldere spraakkwaliteit levert
waar u op kunt rekenen, plus
ruisonderdrukking en echoannulering

Van touchscreens die nat of met handschoenen gebruikt kunnen worden tot
apparaten die u kunt opnemen zelfs als ze in water worden ondergedompeld,
onze telefoons op bedrijfsniveau zijn doordacht en speciaal gemaakt voor de
zwaarste omstandigheden.

Beheerd door AMIE
Maak uw Versity-familie 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.

Uitgebreide services en ondersteuning

• Toegang tot ons hoogwaardige
ecosysteem met applicatiepartners om
ervoor te zorgen dat uw medewerkers de
juiste tools tot hun beschikking hebben
om de klus te klaren
• De beste oproepbediening UC
interoperabiliteit binnen de sector – wij
kunnen geïntegreerd worden in alle
toonaangevende UC-platforms
• Ondersteund door AMIE, ons mobiele
intelligentieplatform, voor eenvoudige
implementatie, monitoring van
oproepkwaliteit en batterijstatus om
ervoor te zorgen dat u alles uit uw
mobiele investering haalt

Van ontwerp en implementatie tot optimalisatie en onderhoud, Spectralinkservices realiseren bedrijfsmobiliteit en bedrijfsresultaten, met als gevolg een
betere ROI. Onze uitgebreide services maximaliseren de kracht van mobiliteit
en zijn aangepast aan de behoeften en workflows van bedrijven. Bij Spectralink
maakt de ervaring en kennis van het Professional Services Team het verschil
tussen ons en de concurrentie.

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.
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