
•  Sector: Zonne-energie

•  Hoofdkantoor: San Luis 
Obispo, Californië

•  Medewerkers: 700

Case Study

De uitdaging
Mainstream Energy is een van de grootste zonne-energiebedrijven in de 
Verenigde Staten en levert zonne-energie voor grootschalige projecten in 
de publieke en private sector. Toen het bedrijf steeds verder groeide en de 
behoefte aan samenwerking toenam, moest er een nieuwe oplossing voor 
online vergaderingen komen.

• Door de groei van het bedrijf ontstond een behoefte aan beter schaalbare, 
professionele tools voor samenwerking met (potentiële) klanten.

• Medewerkers hadden samenwerkingsapplicaties nodig om aan complexe 
projecten te kunnen werken.

• Gratis programma’s voor webconferenties schoten tekort op het gebied  
van professionele uitstraling, beveiliging en betrouwbaarheid.

• Mainstream Energy vond de meeste premium-oplossingen inflexibel, 
kostbaar en moeizaam te implementeren.

De oplossing
Na verschillende opties te hebben overwogen, koos Mainstream Energy 
voor join.me van LogMeIn. join.me is beduidend kosteneffectiever, 
flexibeler, gemakkelijker te implementeren en gebruiksvriendelijker dan 
andere oplossingen. Bovendien biedt join.me de professionele interface 
en functionaliteit die passen bij de manier waarop Mainstream Energy zich 
tegenover afnemers en potentiële klanten wil presenteren. Het bedrijf slaagde 
erin join.me binnen een week in de hele organisatie te implementeren.

De resultaten
Door join.me te implementeren profiteerde Mainstream Energy van sterk 
verbeterde functionaliteit voor samenwerking en daardoor een hoog 
investeringsrendement.

• Met join.me realiseert Mainstream Energy een voordeel van $33.322 op 
jaarbasis. De ROI bedraagt 367%.

• Volgens Nucleus Research heeft het gebruik van join.me door Mainstream 
Energy een kosten/baten-verhouding van 1:4. De investering verdiende 
zichzelf in 4 maanden terug. 

• De productiviteit van de medewerkers van Mainstream Energy steeg dankzij 
het gebruiksgemak en de snelle implementatie van join.me. 

Ga voor meer informatie naar join.me

Een geweldige tool voor professionele prestaties

“Het grootste voordeel  
van join.me is dat iedereen 
kan werken met een tool  
die ze kennen. We werken 
nu veel professioneler, 
omdat we mensen onze 
producten kunnen laten  
zien zonder dat we ze eerst 
een nummer of een link 
naar een gratis webinar-site 
moeten toesturen”.

– Nathan Terrell  
Supervisor of IT Operations  
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