
البث وأنظمة الوقت المتزامن 

سواء أكانت شركتكم تقوم بتشغيل محطة تلفزيونية أم إذاعية، فهناك اعتماد دائم على التوقيت الدقيق في صناعة البث اإلذاعي والتلفزيوني. إن كنتم تبثون األخبار أو برنامجاً 
منوعاً أو تبثون الموسيقى، فيجب أن يكون هناك تخطيط سليم من أجل تفادي االنقطاع في العرض والجدولة غير الدقيقة لإلعالنات وغياب الموظفين عند بدء البث المباشر. 

بما أن جميع العاملين يعملون حسب نفس التوقيت بالضبط فإن تطبيق نظام توقيت متزامن في محطة تلفزيونية أو إذاعية يمكن أن يساعد مؤسسة البث على العمل بصورة 
أكثر دقة وسالسة.

• التخطيط والجدولة السليمة – لكي تعمل شركة بث إذاعي وتلفزيوني بشكل فعال ، يجب أن يتوفر قدر كبير من 
التخطيط والجدولة من أجل تلبية مطالب الجمهور. من المهم جدا في محطات البث أن تتم جدولة اإلعالنات بحيث 

توفر ما يكفي من الوقت لبرنامج معين كي يتم عرضه دون تخطي الوقت المحدد. بوجود نظام للوقت المتزامن، سيعلم 
الموظفون التوقيت الدقيق لالنتقال إلى اإلعالنات وطول الفاصل اإلعالني ومتى ينبغي أن يبدأ البرنامج فقرة الختام من 
أجل االلتزام بالموعد المحدد. أما بالنسبة للموظفين، وحيث أن كل الساعات تعرض نفس التوقيت، يستطيع نظام الوقت 

المتزامن أن يساعدهم على تخطيط يومهم. يمكن للموظفين تخصيص الوقت الكافي لالجتماعات واألحداث غير المتوقعة 
ومعرفة متى يجب عليهم التواجد في أقسامهم لدواعي البث المباشر.

إن تطبيق نظام الوقت المتزامن في أي نوع من محطات البث يساعد المؤسسة بما هو أكثر من مجرد عرض الوقت الصحيح؛ إنه يوفر فوائد من الممكن أن تحسن من جودة 
عمل محطة البث وسمعتها إلى حد كبير.

يمكن لنظام الوقت المتزامن أن يوفر العديد من الفوائد في محطة إذاعية ، منها:

• الوعي الشامل بالوقت - من المهم في مجال البث، وال سيما في مجال األخبار، معرفة الوقت الدقيق في موقعك وكذلك في األصقاع األخرى حول العالم. من أجل المساعدة 
ضمن هذا اإلطار، تقدم Sapling ساعة المناطق الزمنية التي تعرض الوقت الحالي في موقعك باإلضافة إلى الوقت في مناطق أو بلدان أخرى حول العالم. يمك لهذه األداة أن 
تساعد مدير المحطة في تنظيم الموظفين والمراسلين الذين يقومون بالتغطية من الخارج أو في مناطق زمنية مختلفة. يسمح تطبيق نظام ساعة المناطق أيضا للموظفين معرفة 

الوقت في المكاتب الفرعية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

• خاصية العد التنازلي في الوقت الحقيقي – لتسهيل االنتقال من وإلى الفواصل اإلعالنية وبين الفقرات، توفر Sapling خاصية عد تنازلي في الوقت الحقيقي تسمح برؤية 
سهلة بغية معرفة وقت العودة إلى البرامج الحية أو السابقة التسجيل. مع تطبيق نظام الساعة الرقمية المتزامنة، يمكن لمديري المحطة أن يستخدموا خاصية العد التنازلي والتي 

ستسمح للموظفين بمعرفة كم من الوقت لديهم حتى انتهاء وقت قطعة أو برنامج معينين.

For more information and a complimentary consultation, please contact your local dealer.


