
Radyo-Televizyon Yayıncılığı ve Senkronize Saat Sistemleri

Şirketiniz ister bir televizyon kanalı ister radyo istasyonu işletiyor olsun, yayıncılık sektöründe her zaman doğru zamana dayanılır. Haber, bir gösteri veya 

müzik yayını yapıyorsanız, yayın sırasında sesin kesilmesini, reklamların yanlış programlanmasını veya canlı yayın başladığında görevli kişilerin görev 

yerlerinde bulunmaması gibi durumları önlemek için mutlaka doğru planlama yapmalısınız. Tüm çalışanlar tamamen aynı zaman üzerinde çalışıyor 

olacaklarından, bir televizyon kanalı veya radyo istasyonunda senkronize saat sistemini uygulamak, yayın kuruluşunun daha sorunsuz çalışmasına 

yardımcı olabilir.

• Doğru Planlama ve Programlama – Bir yayın kuruluşunun verimli biçimde çalışması ve bir 

dinleyici kitlesinin taleplerini karşılayabilmesi için, çok sayıda planlama ve programlama çalışması 

yapılmalıdır. Bir yayın istasyonunda, reklamların, belirli bir programın genel akış sürelerini değiştirmeden 

yayınlanabilmesi için yeterli zamanı bırakacak şekilde programlanması son derece önemlidir. Senkronize 

bir saat sistemiyle çalışanlar reklamı tam olarak ne zaman kesmeleri gerektiğini, aranın ne kadar süre 

tutulacağını ve programın, süreyi aşmamak için ne zaman sonlandırılması gerektiğini bilebilecektir. Her 

saat tam olarak aynı zamanı gösteriyor olacağından, senkronize bir saat sistemi çalışanlara günlerini 

planlamalarında yardımcı olabilir. Çalışanlar, toplantılar ve beklenmedik durumlar için yeterli zamanı 

ayırabilir ve bir canlı yayın için departmanlarına ne zaman bildirimde bulunmaları gerektiğini bilebilirler.

Herhangi bir yayın istasyonunda senkronize saat sistemini kullanmak, organizasyona sadece doğru zamanı göstermekten daha fazla yardımcı olur; 

yayın istasyonunun iş kalitesini ve şöhretini artırmasına büyük katkılar sağlayabilecek avantajlar sunar.

Senkronize saat sistemi, bir yayın istasyonuna şu avantajları sunabilir:

• Evrensel Saat Farkındalığı – Yayıncılık sektöründe, özellikle habercilik alanında, hem bulunduğunuz yerdeki hem de dünyada diğer noktalardaki tam 

zamanı bilmek önemlidir. Sapling, buna yardımcı olmak için size, bulunduğunuz noktadaki zamanı ve ek olarak dünyada diğer bölge veya ülkelerdeki 

zamanı gösteren bir zaman dilimi saati sunuyor. Bu araç, bir istasyon müdürüne çalışanlarını ve kendisine denizaşırı veya farklı zaman dilimlerinden 

raporlar veren muhabirlerini organize etmesinde yardımcı oluyor. Zaman dilimi saatinin uygulanması, aynı zamanda çalışanların da dünyadaki çeşitli 

uydu şubelerinde saatin kaç olduğunu görmelerini sağlıyor.

• Gerçek Zamanlı Geri Sayım Özelliği – Sapling, yayın akışında ticari reklamlarla canlı veya planlanmış programlar arasında geçiş yapılmasına ilişkin, 

canlı veya planlama dahilindeki programa geri dönüşün ne zaman gerçekleşeceğinin kolayca görülebilmesini sağlayan gerçek zamanlı bir geri sayma 

özelliği sunuyor. Dijital bir senkronize saat sisteminin uygulanmasıyla, istasyon müdürleri geri sayım özelliğini kullanabilecek ve bu, çalışanlara belirli bir 

program veya bölümün yayınlanmasına ne kadar süre kaldığını bilme imkanını verecektir.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.


