
المجمعات التجارية وأنظمة الوقت المتزامن

بغض النظر عن المنتج أو الخدمة التي توفرها المنظمة، فالعديد من األقسام لديها مواعيد نهائية يجب الوفاء بها بانتظام، مشاريع يجب االنتهاء منها وتسليمات البد أن يتم 
إخراجها بحلول تاريخ محدد وتقارير مبيعات تحتاج اإلدارة إلى مراجعتها. عبرتطبيق نظام التوقيت المتزامن من Sapling، تستطيع المنظمات الوفاء بكافة المواعيد ورصد 

حضور الموظفين وتوفير راحة البال الناجمة عن أن الجميع يعمل حسب ذات التوقيت. لنظام التوقيت المتزامن القدرة على تزويد جميع الساعات بالوقت الدقيق على نحو 
موثوق، بغض النظر عن النموذج اإلنشائي للمبنى.

يوفر نظام التوقيت المتزامن فوائد كثيرة ستساعد الشركات، منها:

• مساعدة الموظفين في إدارة يومهم - عندما تقرر منظمة تركيب نظام التوقيت المتزامن، ستعمل جميع األقسام 
على أساس التوقيت نفسه. عندما يكون الوقت الصحيح معروضا في كل مكتب وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة، 

وغيرها، سيكون لدى العاملين األداة الضرورية لمساعدتهم في تخطيط يومهم. سيعلم موظفوكم بالضبط كم من 
الوقت متوفر لديهم إلنهاء المشروع ولجدولة اجتماع مع العمالء أو زمالء العمل، وحتى لجدولة المزيد من الوقت 

للتعامل مع الظروف غير المتوقعة.

• تنسيق النظم في مكتبكم – قد يكون لديكم في منشأتكم أنظمة متعددة تساعد موظفيكم على القيام باألعمال على مدار اليوم. عند تركيب نظام الوقت المتزامن في منشأتكم، 
تصبح لديكم القدرة على تنسيق نظام إدارة الوقت والحضور ونظام المكالمات عبر اإلنترنت وحتى نظام اإلذاعة الداخلية. إضافة إلى عرض الوقت نفسه بالضبط في جميع 

أنحاء منشأتكم، يمكن لنظام التوقيت المتزامن من Sapling أن يزامن العديد من النظم في جميع أنحاء المبنى.

• قدرات ساعة المناطق الزمنية - اليوم، يمكن للشركات أن تقوم باألعمال التجارية والتعاون مع الشركات والزبائن في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى توفير أنظمة تسجيل 
الزمن الموثوق بها، توفر Sapling ساعة المناطق الزمنية التي تعرض التوقيت في موقعكم الحالي وكذلك الوقت في مناطق أو بلدان أخرى حول العالم. تسمح هذه الميزة 

لموظفيكم بمعرفة متى يبدأ وينتهي دوام شركة دولية ويساعد في تحديد مواعيد االجتماعات والمكالمات الجماعية مع العمالء الدوليين. إلى جانب عرض الساعة على الصعيد 
الدولي، يمكن لساعة المناطق الزمنية أيضا عرض الوقت في المكاتب التابعة لشركتكم والتي تقع في أجزاء مختلفة من البالد أو العالم. تقوم ساعة المناطق الزمنية أيضا 

بتحديث جميع الساعات عند بداية ونهاية التوقيت الصيفي في جميع أنحاء العالم بشكل آلي )في حال العمل به(، وتوفير رسوم الصيانة الخاصة بمنظمتك.

عبر توفير الوقت الدقيق في جميع أنحاء منشأة ما، يستطيع نظام ساعة التوقيت المتزامن مساعدة العاملين في جدولة وإدارة وقتهم والمساعدة في رصد حضور الموظفين 
والمساعدة على القيام باألعمال مع الشركات في جميع أنحاء العالم. توفر Sapling نظم تسجيل الوقت المتزامن الموثوقة وذات الجودة العالية لتلبية االحتياجات الفريدة 

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.


