
תחנות שידור ומערכות זמן מסונכרות

בין אם החברה שלך מפעילה תחנת טלוויזיה או רדיו, תזמון מדויק הוא חלק בלתי נפרד משגרת יומך, כחלק מתעשייה זו. אם אתה משדר 
חדשות, מעביר הופעה, או משמיע מוזיקה, תכנון ראוי חייב להתקיים בכדי להימנע ממצבים של  זמן אוויר מת, תזמון לא מדויק של פרסומות 

ועובדים שלא התייצבו לתחילתו של שידור חי. מאחר שכל העובדים פועלים על אותה שעה בדיוק, הפרישה של מערכת שעונים מסונכרנים 
בתחנת טלוויזיה או רדיו יכולה לסייע לארגון שידור לפעול בצורה חלקה יותר.

• תכנון ותזמון ראויים – בכדי שארגון שידור יפעל באופן יעיל, יש צורך במידה ניכרת של תכנון 
ותזמון שהם הבסיס לספק שירותים לקהל. בתחנת שידור חיוני הדבר שתזמון הפרסומות יאפשר 
מספיק זמן אוויר לתכנית, מבלי לחרוג מהזמנים שלה. עם מערכת זמן מסונכרנת, העובדים יידעו 

את הזמן המדויק בו יש לצאת לפרסומת, כמה זמן תארך ההפסקה ומתי על התכנית להסתיים 
בכדי לעמוד בלוחות הזמנים. באשר לעובדים, מאחר שכל שעון מציג את אותה השעה בדיוק, 

מערכת זמן מסונכרנת יכולה לסייע להם לתכנן את היום שלהם. העובדים יכולים להקצות די זמן 
לפגישות, לאירועים לא צפויים, ולדעת מתי לדווח למחלקה שלהם לצורך שידור חי.

הפריסה של מערכת זמן מסונכרנת בכל סוג של תחנת שידור מסייעת לארגון בדרכים רבות יותר, מאשר רק להציג את השעה הנכונה; היא 
מספקת יתרונות, שיכולים לשפר מאד את איכות העבודה והמוניטין של תחנת השידור.

מערכת זמן מסונכרנת יכולה לספק יתרונות רבים בתוך תחנת שידור, כולל:

• מודעות לזמן עולמי – בשידור, בייחוד בתחום החדשות, חשוב לדעת את הזמן המדויק באזור שלך, כמו גם במקומות אחרים ברחבי העולם. 
בכדי לסייע בכך, חברת Sapling מציעה שעון-אזורי-זמן, אשר מציג את השעה המקומית שלך, בנוסף לנקודות אחרות סביב העולם. כלי זה 

יכול לסייע למנהל תחנה לארגן עובדים וכתבים אשר מדווחים מעבר לים או באזורי זמן שונים. הפרישה של שעון אזורי זמן גם תאפשר לעובדים 
לדעת מהי השעה במשרדי לוויין בכל רחבי העולם.

• תכונת ספירה לאחור בזמן אמיתי – לזמן היציאה להפסקות פרסומת והחזרה מהן, ולמעברים בין מקטעים, מציעה חברת Sapling תכונה 
של ספירה לאחור בזמן אמיתי. תצוגה זו ידידותית למביט בה ומאפשרת לראות מתי יש לחזור לשידור החי או לתכניות המתוזמנות. עם הפרישה 

של מערכת שעונים דיגיטליים מסונכרנים עם איפיון שעון עצר, יכולים מנהלי תחנות לעשות שימוש בתכונת הספירה לאחור שתאפשר לעובדים 
לתזמן את פרקי הזמן עד שמקטע או שידור כלשהם מתקרבים לסיומם.

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


