
•  Setor: serviços  
de comunicações  
e tecnologia da 
informação (ICT)

•  Sede: Munique, 
Alemanha

•  Número de funcionários: 
4.000 em 13 países

Estudo de caso

Desafio

Com clientes e funcionários no mundo todo, a Getronics precisava de uma 
forma para simplificar o envolvimento. Tim Patrick-Smith, Chief Information 
Officer, teve que buscar e implantar uma solução de colaboração eficiente e 
poderosa que:

• pudesse lidar com as necessidades de áudio e colaboração da 

Getronics pela web;

• permitisse a configuração rápida de uma conferência global;

• fosse econômica e fácil de implantar em uma grande organização;

Solução

Com a ajuda do join.me, a Getronics oferece a seus funcionários, parceiros 
e fornecedores uma solução de reunião online para mostrar e compartilhar 
ideias em tempo real e em qualquer dispositivo, sem ter que reservar horários 
ou salas. “Poder colaborar em qualquer dispositivo (laptop, smartphone 
ou tablet) foi perfeito para a estratégia de espaço de trabalho móvel da 
Getronics”, afirma Tim Patrick-Smith. Além disso, o design simples motiva 
os funcionários a usá-lo regularmente. Agora a colaboração em projetos por 
áudio ou pela web é mais fácil, e o trabalho é executado com mais rapidez  
do que nunca.

Resultados

Além de uma solução intuitiva de reunião online, o join.me fornece à Getronics 
chamadas de conferência internacionais e ilimitadas. Considerando-se a 
força de trabalho dispersa e a necessidade constante de fazer ligações 
internacionais na empresa, um modelo de preços de áudio por minuto teria 
aumentado consideravelmente seus custos. “Como a taxa fixa inclui áudio 
ilimitado, não tivemos que nos preocupar com aumentos mensais na fatura à 
medida que nossos colegas usavam o join.me cada vez mais.”

Para obter mais informações, visite join.me.

Capacite a colaboração pelo mundo com uma economia de 80%  
em conferências.

“O modelo de custo mensal 
fixo por uso, sem requisitos 
de licenciamento para 
participantes, representou 
uma redução dos custos de 
serviços de conferência da 
Getronics em cerca de 80%, 
se comparado às outras 
soluções anteriores.”

– Tim Patrick-Smith,  
CIO, Getronics
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