
Systemy synchronizacji czasu w sektorze radiowo-telewizyjnym

Sektor radiowo-telewizyjny jest nieustannie zależny od dokładności czasowej, zarówno w przypadku rozgłośni radiowych, jak i stacji telewizyjnych. 
Podczas nadawania wiadomości, seriali lub programów muzycznych niezbędne jest odpowiednie rozplanowanie programów w celu uniknięcia przerw 
w nadawaniu w postaci ciszy czy niedokładnego zaplanowania reklam lub nieobecności pracowników w momencie rozpoczęcia programu na żywo. 
Ponieważ wszyscy pracownicy funkcjonują w ramach tego samego czasu, instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego w stacji telewizyjnej lub 
radiowej zapewni całej organizacji bezproblemowy przebieg pracy.

Zastosowanie systemu synchronizacji czasu w dowolnej stacji telewizyjnej lub radiowej zapewnia o wiele więcej korzyści niż tylko wyświetlanie 
dokładnego czasu; może ono znacząco poprawić jakość pracy i reputację stacji.

System synchronizacji czasu w stacji telewizyjnej lub radiowej przynosi wiele korzyści, gdyż 
zapewnia:

• Odliczanie w czasie rzeczywistym – w celu ułatwienia przerywania programu na reklamy i wracania do niego po przerwie oraz przechodzenia od 
jednego segmentu do następnego, system Sapling oferuje funkcję odliczania w czasie rzeczywistym w celu dokładnego wskazania, kiedy ponownie 
rozpocząć program na żywo lub odtwarzanie nagrania. Dysponując systemem zsynchronizowanych zegarów, kierownik stacji może skorzystać z funkcji 
odliczania, służącego do informowania pracowników, ile czasu pozostało do końca konkretnego segmentu lub programu.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.

• Właściwe planowanie i ustalanie programu – skuteczna praca organizacji radiowej lub telewizyjnej 
wymaga zaawansowanego planowania i ustalania harmonogramu w celu zaspokojenia oczekiwań odbior-
ców. Niezmiernie ważne jest ustalenie rozkładu reklam dla konkretnego programu, tak aby jego długość nie 
przekroczyła zaplanowanego czasu. Posługując się systemem synchronizacji czasu, pracownicy wiedzą 
dokładnie, kiedy przerwać program w celu emisji reklamy, jak długa będzie przerwa i kiedy należy zakończyć 
program, aby nie zakłócić harmonogramu. Zsynchronizowany system zegarowy, który pokazuje dokładnie 
ten sam czas, może pomóc wszystkim pracownikom w planowaniu dnia. Mogą oni przeznaczyć dostateczną 
ilość czasu na zebrania, nieoczekiwane zdarzenia i mieć pewność, że wrócą na czas do studia, żeby wziąć 
udział w nagraniu na żywo.

• Świadomość zróżnicowania czasu na całym świecie – w sektorze radiowym i telewizyjnym, szczególnie w dziale wiadomości, ważna jest dokładna 
wiedza o czasie we własnej lokalizacji, jak również w innych miejscach świata. Zegar wielostrefowy firmy Sapling, który pokazuje czas lokalny oraz 
czas w innych regionach lub krajach, pomaga uzyskać te informacje. To narzędzie pomoże kierownikowi stacji w zarządzaniu pracownikami i korespon-
dentami przesyłającymi reportaże z dalekich krajów i różnorodnych stref czasowych. Dzięki zastosowaniu zegara pokazującego czas w różnych strefach 
czasowych, pracownicy będą wiedzieć, która godzina jest w oddziałach organizacji na całym świecie.


