
Transmissão e sistemas de horário sincronizados

Esteja sua empresa operando uma estação de rádio ou de televisão, o setor de transmissão depende constantemente da exatidão do horário. Se você 

transmitir notícias, programas ou música, deve haver um planejamento adequado para evitar vazios na transmissão, programação imprecisa de publicidade 

e ausência de funcionários no início das transmissões ao vivo. Como todos os funcionários trabalham simultaneamente, a implementação de um sistema de 

relógios sincronizados em uma estação de rádio ou televisão pode ajudar a emissora a operar de maneira mais tranquila.

•  Planejamento e programação adequados - Para uma emissora operar com eficiência, deve haver 

uma quantidade de planejamento e programação considerável para atrair o público. Em uma emissora, 

é essencial que a programação de publicidade ocorra no tempo adequado para que cada programa seja 

transmitido sem atrasos. Com um sistema de horário sincronizado, os funcionários saberão o horário exato 

para cortar para os comerciais, quanto tempo o intervalo irá durar e o momento em que o programa 

precisa encerrar para ficar dentro da programação. Quanto aos funcionários, como todos os relógios exibem 

exatamente o mesmo horário, um sistema de horário sincronizado pode ajudá-los a planejar o dia de 

trabalho. Os funcionários podem agendar o tempo adequado para reuniões, ocorrências inesperadas e saber 

quando se reportar a seus departamentos para uma transmissão ao vivo.

A implementação de um sistema de horário sincronizado em qualquer tipo de emissora ajuda não apenas a exibir o horário correto, mas também oferece 

benefícios que podem aprimorar muito a qualidade do trabalho e a imagem da emissora perante seu público.

Um sistema de horário sincronizado pode fornecer muitos benefícios a emissoras, como:

• Consciência de tempo universal - Para as emissoras, especialmente no âmbito dos negócios de notícias, é importante saber o horário preciso no seu 

local, bem como em outros pontos do mundo. Para ajudar nessa tarefa, a Sapling oferece um relógio de fuso horário, que exibe o horário no local onde você 

está e em outras regiões ou países do mundo. Essa ferramenta pode ajudar o responsável pela emissora a gerenciar os funcionários e correspondentes que 

trabalham em outros países ou em fusos horários diferentes. O uso de um relógio de fuso horário também permite que os funcionários saibam as horas em 

vários escritórios satélites do mundo.

• Recurso de cronômetro em tempo real - O recurso de cronômetro em tempo real oferecido pela Sapling permite o corte para começar 

e terminar intervalos comerciais e também para a transição entre segmentos, facilitando a identificação do momento certo de voltar para a transmissão ao 

vivo ou a programação planejada.  Com a implementação de um sistema de relógios digitais sincronizados, os gerentes de emissoras podem usar o recurso de 

cronômetro, que permite aos funcionários saber quanto tempo ainda resta até um determinado segmento ou transmissão encerrar. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


