Versity 95-serie

De Versity 95-serie biedt communicatie, documentatie, meldingen en informatie onderweg.
De Versity 95-serie is de premium smartphone-oplossing op bedrijfsniveau van Spectralink. Dit hoogwaardige apparaat is een perfecte oplossing
voor spraakkritieke, zware 24x7 omgevingen zonder onderbrekingen die superieure kracht en applicatiefuncties vereisen. De Versity 95-serie
verbetert het arbeidsleven van gebruikers en leidt tot meer klanttevredenheid.
De Versity 95 is ontworpen met voor de sector geoptimaliseerde mogelijkheden om mobiele medewerkers in de palm van hun hand toegang te
geven tot informatie en zorgt ervoor dat medewerkers meer weten, meer doen en meer bereiken met een dunne, lichte en krachtige tool. De
Versity 95 is gecertificeerd met toonaangevende applicatiepartners en ontworpen met functies zoals Push-to-Talk, Spectralink SAFE-functie,
hot-swappable batterij en optionele scanner en is het alles-in-één apparaat om de klus te klaren.

Eén apparaat voor communicatie en samenwerking
Waarom zijn onze hoogwaardige spraak en sterkte van het apparaat beter dan de concurrentie?
Onze technische mensen. Het technische team van Spectralink heeft jarenlange ervaring die ze

Voordelen

meebrengen naar ieder apparaat dat we te bieden hebben. Ze concentreren zich alleen op het
ontwerpen van telefoons— dat is gewoon wat ze doen. Wij stellen onze eigen standaarden in voor

•

Dun en compact formaat past
eenvoudig in één hand of een
zak

•

Stevig ontwerp om onder
zware omstandigheden te
presteren zonder schade door
vallen of schoonmaakmiddelen

•

Kristalheldere, technisch
geoptimaliseerde
spraakkwaliteit voor
communicatie in lawaaierige
omgevingen

•

Ingebouwde scanner (versie
9553) om snel en nauwkeurig
barcodes te scannen, zelfs bij
weinig licht

spraak en duurzaamheid die verder gaan dan de concurrentie.

Waarom onze spraakkwaliteit superieur is
•

Technisch geoptimaliseerde chipsets. Instabiele chipsets leiden tot seconden aan verloren
audio, een vertraagde oproep, of zelfs een gemiste oproep , wat een negatieve invloed heeft op
spraakkritieke omgevingen zoals patiëntenzorg of klantenservice waarbij iedere seconde telt.

•

Beter roamen en scannen tussen access points. In tegenstelling tot andere apparaten
die een radio gebruiken aangesloten op bepaalde frequenties om access points te bepalen,
communiceert uw Spectralink-smartphone voortdurend 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 smartphone 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.

GEZONDHEIDSZORG
De Versity 95 voldoet aan de strengste
klinische duurzaamheidsvereisten
voor optimale zorg aan het bed terwijl
artsen realtime toegang krijgen tot
de data, teams en tools die ze nodig
hebben, waardoor de tijd aan het
bed toeneemt en patiëntresultaten
verbeteren.
Ideaal voor kritiek klinisch
personeel zoals artsen, verplegers,
spoedinterventieteams en
paramedische teams.

DETAILHANDEL
De Versity 95 helpt medewerkers,
stroomlijnt workflows en verbetert
winkelprestaties met toegang tot
applicaties, data, productinformatie
en voorraad om de klantenservice en
operationele efficiëntie te verbeteren.
Ideaal voor winkelmanagers die
toegang moeten hebben tot
toonaangevende applicaties voor
de detailhandel om workflows te
verbeteren en de winst te verhogen.

HORECA
De Versity 95 biedt toegang tot
beveiligde gastgegevens, toepassingen,
reactieanalyses in realtime en duidelijk
personeelscommunicatie voor
uitstekende service en productieve
medewerkers terwijl de levering van
een uitzonderlijke gastervaring wordt
ondersteund.
Ideaal voor hotelmanagers en mensen
die kritieke activiteiten overzien.

Waarom is de Versity 95 zo robuust?
•

Van krasvast en breukvast Gorilla™ glas tot een verzonken scherm tot het

Met Spectralink ontvangt u:

verstevigde ontwerp, de Versity 95 is meteen uit de verpakking sterk zonder dat
er proactieve hoesjes gebruikt hoeven te worden. De Versity 95-serie is bestand

•

Marktleidende draadloze spraak
op bedrijfsniveau. Met onze eigen
functies voor ruisonderdrukking
en echoannulering (Voice Quality
Optimization™, of VQO™) krijgt u
een kristalheldere spraakkwaliteit
waar u op kunt rekenen

•

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
– meer dan 30 jaar ervaring in
integreren in toonaangevende UCplatforms

•

Ondersteund door AMIE, ons
mobiele intelligentieplatform,
voor eenvoudige implementatie,
apparaatbeheer, beveiliging,
monitoring van oproepkwaliteit
en batterijstatus om ervoor te
zorgen dat u alles uit uw mobiele
investering haalt

tegen cycli van meer dan 26 keer vallen vanaf een hoogte van 1,8 meter op een
stalen plaat.
•

De Versity 95-serie is IP68 gecertificeerd, stofbestendig en waterbestendig. U kunt
uw Versity 95 onderdompelen in water en er nog steeds mee bellen! Hij is bestand
tegen UV-reiniging en kan tevens gereinigd worden met reinigingsmiddelen voor
ziekenhuizen, wat apparaten van concurrenten of voor consumenten overtreft. En
de Versity 95 werkt onder zware omstandigheden bij temperaturen van 0 tot 40
graden Celsius.

De Versity 95-serie zorgt voor productieve medewerkers
De Versity 95 ondersteunt toonaangevende applicaties, waaronder oppiepen,
berichten, spraakherkenning, alarmen, beveiligde berichten, eenmalige aanmelding
en locatieservices voor ononderbroken communicatie onderweg. Partners
van Spectralink in mobiele applicaties bieden toegang tot een ruim aanbod
communicatie- en industrie-specifieke applicaties die meer efficiëntie en realtime
communicatie voor mobiele medewerkers garanderen. Verticaal-specifieke
applicaties zijn onder andere oproepen voor verplegers, patiëntmonitoring,
voorraadbeheer en toegang tot hotelservicesystemen. Verder biedt de Versity 95
toegang tot het ruime aanbod Android-applicaties, inclusief Google Mobile Services
om technologie up-to-date te houden.

Missiekritieke beschikbaarheid
•

Versity 95 heeft een hot-swappable batterij. Gebruikers kunnen de batterij
verwisselen als ze een app gebruiken of een oproep beantwoorden zonder ook
maar iets te missen. Dit betekent geen onderbrekingen en geen vertraging voor
missiekritieke activiteiten of communicatie.

•

De superieure techniek van de Versity 95-serie biedt overal geoptimaliseerde
communicatie met inpandige Wi-Fi, Bluetooth, GPS en NFC, zodat u alle draadloze
verbindingen heeft die u maar nodig heeft. U hoeft niet in de buurt van een vaste
telefoon te blijven, een telefoon te zoeken als u wordt opgepiept, of u zorgen te
maken dat u onderweg een oproep of toegang tot informatie mist.

•

De SAFE of ‘man down’ functie van de Versity 95-serie biedt medewerkers overal

MOBIEL APPARAATBEHEER

gegarandeerde veiligheid op het werk.

Gebruiksvriendelijk ontwerp
•

Met de Versity 95 heeft u niet meer meerdere apparaten nodig zoals vaste
telefoons, scanners en laptops. De Versity 95 is 15 cm groot en 12 mm dik en is dus
een dun en licht apparaat op bedrijfsniveau.

•

activiteiten met AMIE, de mobiliteit
intelligentie-oplossing voor bedrijven
van Spectralink voor IT-beheerders
en telecommunicatiebeheerders. We
hebben AMIE ontwikkeld om antwoorden

Het grote 5.2" touchscreen met een resolutie van 1080 x 1920 en de Qualcomm

en oplossingen te bieden voor de

Snapdragon™ 660 octa-core 2.2 GHz processor ondersteunen missiekritieke

grootste vragen en problemen zoals

applicaties en goede leesbaarheid in de palm van uw hand
•

Voorkom onderbrekingen en optimaliseer

batterijbeheer, apparaatlocatie en
apparaatprestaties. Het AMIE dashboard

Gebruikers kunnen eenvoudig speciale toetsen instellen voor hun meest

stroomlijnt implementaties, diagnosticeert

gebruikte functies en applicaties op het apparaat, van push to talk, beveiligde

problemen met apparaten en beoordeelt

berichten of de scanner.

oproepprestaties om mobiele workflows
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soepel te laten verlopen.

Specificaties
MODELLEN
Standaard
V9540 WIFI-smartphone
V9553 WIFI-smartphone met
barcodescanner

•

Android™ OS 10

Bestendigheid tegen stof/

Real-Time Location Services

gesprekstijd

vloeistoffen

(RTLS)

•

Echte hot-swappable
batterijen (3020 mAh)

•

•

Integratie met alle
beschikbare sensoren

•

Interne batterij ondersteunt
60 sec. bedrijf als de
hoofdbatterij wordt
vervangen

IP68 – beschermt tegen
binnendringen van water en
stof

•

•

Waterbestendig – bestand
tegen onderdompeling >
1 meter gedurende 30+
minuten

Integratie met Wi-Fi en
Bluetooth voor scannen met
weinig vermogen

Besturingssysteem
•

Batterij/laden/

•

Prestaties

Externe contactpunten voor
telefoon opladen (7 externe
pennen)

•

Qualcomm Snapdragon™ 660
octa-core 64-bits

•

Gespekstijd (met Spectralink
BizPhone): Tot 15 uren

•

4xKryo Gold cores bij 2,2 GHz

•

•

4xKryo Silver cores bij 1,8 GHz

Stand-by (verbonden met
Wi-Fi): Tot 160 uren

•

64 GB opslagruimte

•

CPU-geheugen van 4 GB

Radiofrequenties
•

2,4 en 5 GHz

•

(802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/
r/u/ac)

Gewicht/afmetingen
•

Gewicht: 204 g (zonder
scanner), 214 g (met scanner)

•

Afmetingen zonder scanner:
153 x 76 x 12 mm;
Afmetingen scanner:
153 x 76 x 17mm

Display

Sensoren

•

5.2” 1920 x 1080 highdefinition display

•

•

Stootvast Corning Gorilla
glass™

•

Helderheid van 450 nits

Camera’s
•

Camera voor 8 MP vast
brandpunt

•

Camera op de achterkant 13
MP autofocus met flits

Touchscreen
•

•

5-punts aanraking,
geschikt voor gebruik met
handschoenen en nat scherm
Vetafstotende coating

Versnellingsmeter, gyroscoop,
magnetometer, nabijheid,
omgevingslicht, ToF-bereik

Barcodescanner
•

Industrieel 1D/2D

Draadloze verbinding

•

Verlichting: Rood

•

Ondersteuning voor
Spectralink Voice Quality
Optimization (VQO)

•
•

•

Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO,
WFA-certificeerbaar

•

NFC, ISO 14443, tag types 1-5

Bedrade data-interface

•

Bluetooth 5.0

•

USB3.1

•

Type-C aansluiting

Audio
•

Handsfree luidspreker: 70 db
SPL bij 50 cm

•

4 microfoons, echoannulering,
ruisonderdrukking, ultrasoon
bereik

•

•

Adaptieve, actieve
ruisonderdrukking voor
receiver
Audio-aansluiting (3,5 mm), 4
contactpunten, CTIA
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•

Overleeft meerdere cycli van
26 keer laten vallen van een
hoogte van 1,8 meter op een
stalen plaat volgens MIL SPEC
810G

•

Verzonken display om scherm
te beschermen

•

Bestand tegen chemicaliën en
desinfectie

•

Met UV te reinigen

Omgeving
•

Bedrijfstemperatuur:
0 tot 40 °C

•

Opslagtemperatuur:
-30 tot 60 °C

Quality of Service (Qos)
•

Spectralink Voice Quality
Optimization (VQO)

•

Wi-Fi Multimedia (WMM)

•

WWM-energiebesparing

•

DSCP-tagging

Richtstraal: Rood
(610 nm LED)

Mogelijkheid voor aanmelden
met vingerafdruk

•

Slaat data op meer dan 60 cm
afstand op

Autorisatie met pincode voor
gedeelde toestellen

•

WEP, WPA-Personal, WPA2Personal, WPA2-Enterprise
met 802.1X (EAP-TLS,
PEAPMSCHAPv2) met
Opportunistic Key Caching
(OKC) en Cisco Client Key
Management (CCKM)

Knoppen: aan/uit, Alarm,
Volume omhoog/omlaag

•

3 door de gebruiker te
configureren knoppen

•

RGB indicatielampje (diffuus)

•

Trilling (motor >1,4 g piek)

•

Near Field Communication
(NFC)

•

HD-geluidskwaliteit en
geïntegreerde full-duplex
luidspreker

accessoire
•

Modulaire multilader
(bureaulader, batterijlader,
laadstation)

•

Bureaulader voor batterijen (2
batterijen)

•

Dubbele bureaulader
(telefoon/batterij)

•

Universele voeding voor
laadstation

•

Standaard lithium-ionbatterij

•

Riemclip

Apparaatbeheer op
bedrijfsniveau
•

Advanced Mobile Intelligence
for Enterprises (AMiE™)

•

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

•

Geavanceerd opslaan en
configuratiefuncties voor
telefoon

Beveiliging
•

Gebruikersinterfaces
•

Duurzaamheid

Ondersteuning voor laden/

•

Veilige HTTPS-configuratie en
bewaking

Partner-apps
•

Zie https://www.spectralink.
com/about/partners/mobileapplications/ voor een lijst
met applicatiepartners

Extra functies
•

Beveiligingsopties op
bedrijfsniveau

•

Push-to-Talk (PTT)

•

SAFE-functies (Alarm-knop,
bewegingsdetectie)

•

BizPhone dialer

Netwerkstandaarden

•

Programmeerbare knoppen

•

Manual of Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP)

•

Configuratie-instellingen en
updates door de lucht

•

Domain Name Service (DNS)

•

•

Simple Network Time Protocol
(SNTP)

PBX-integratie (SIP direct,
gateway)

•

•

Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP)

Meertalige
gebruikersinterface

•

XML en XHTML

Laders en accessoires voor de Versity 95-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 en riemclip verhogen het comfort onderweg. Laders en accessoires zijn compatibel met Versity 9540- en
9553-smartphones.

Versity-laadstation

Versity oplaadstation
(tafelmodel)

Versity dubbele
bureaulader

de dubbele bureaulader en de

Bureauladers voor batterijen laden

De bureaulader voor batterijen laadt

bureaulader voor batterijen en past

twee Versity batterijen sets tegelijk

één Versity-smartphone en één

op iedere combinatie van 4 laders.

op. Kan gebruikt worden als autonoom

reserveset batterijen op. Kan gebruikt

Inclusief voeding.

apparaat of met het laadstation.

worden als autonoom apparaat

Exclusief voeding. Bestel dit apart als

of met het laadstation. Exclusief

u de lader als autonoom apparaat

voeding. Bestel dit apart als u het als

gebruikt.

autonoom apparaat gebruikt.

Onderdeelnummer ACH0000102

Onderdeelnummer ACH0000101

Standaard Versity
lithium-ionbatterij

Versity-voeding

Versity-riemclip

Compatibel met bureaulader voor

Zwarte riemclip voor Versity-

De standaard Versity lithium-

batterijen en dubbele bureauladers.

smartphones.

ionbatterij is compatibel met Versity

Inclusief adapters voor internationale

9540- en 9553-smartphones.

stopcontacten.

Onderdeelnummer BLI0000100

Onderdeelnummer EQD87200

Het laadstation is compatibel met

Onderdeelnummer ACH0000105 (N-A)
Onderdeelnummer ACH0000108 (VK)
Onderdeelnummer ACH0000107 (EU)
Onderdeelnummer ACH0000106 (AU)

Onderdeelnummer versie zonder scanner
ACL0040100
Onderdeelnummer versie met scanner
ACL0053100

Raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger voor de in uw regio beschikbare accessoires.

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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