
•  Sector: ICT-
dienstverlening

•  Hoofdkantoor: München, 
Duitsland

•  Medewerkers: 4000 (in 
13 landen)

Case Study

De uitdaging

Getronics, met klanten en medewerkers over de hele wereld, was op  
zoek naar een manier om de communicatie te vereenvoudigen. Tim Patrick-
Smith, de Chief Information Officer, moest een efficiënte en krachtige 
samenwerkingsapplicatie vinden die:

• voorziet in de behoefte van Getronics aan audio- en websamenwerking;

• heel snel een internationale conferentie kan starten;

• kosteneffectief en gemakkelijk kan worden uitgerold in een grote 

organisatie.

De oplossing

Met join.me geeft Getronics zijn medewerkers, partners en leveranciers 
een oplossing voor online vergaderen om in realtime en op alle mogelijke 
apparaten ideeën te laten zien en uit te wisselen, zonder van tevoren een 
tijd of een ruimte te hoeven plannen. “De mogelijkheid om samen te werken 
vanaf laptops, smartphones of tablets past uitstekend binnen de strategie 
van Getronics voor de mobiele werkplek”, aldus Tim Patrick-Smith. Dankzij 
de simpele interface worden medewerkers bovendien gestimuleerd om er 
regelmatig gebruik van te maken. Samen werken aan projecten via een  
audio- of webverbinding is nu een stuk eenvoudiger, zodat projecten sneller 
dan ooit tevoren gereedkomen.

De resultaten

Behalve een intuïtieve oplossing voor online vergaderen, beschikt Getronics 
met join.me ook over de mogelijkheid om onbeperkt audioconferenties 
te houden. Gezien de over de hele wereld verspreide medewerkers en de 
regelmatige behoefte aan internationaal overleg zou een prijsmodel met een 
tarief per minuut tot veel hogere kosten hebben geleid. “Omdat onbeperkte 
audioconferenties bij de vaste vergoeding zijn inbegrepen, hoeven we ons 
geen zorgen te maken over oplopende kosten naarmate onze mensen meer 
gebruik gaan maken van join.me”.

Ga voor meer informatie naar join.me

Wereldwijde samenwerking met 80% lagere vergaderkosten

“Dankzij het prijsmodel met 
een vaste maandelijkse 
vergoeding per gebruiker, 
zonder verplichte licenties 
voor deelnemers, heeft 
Getronics de servicekosten 
voor conferenties met wel 
80% verlaagd ten opzichte 
van eerdere oplossingen”.

– Tim Patrick-Smith,  
CIO, Getronics
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