
מתחמי עסקים ומערכות זמן מסונכרנות

אין זה משנה איזה מוצר או שירות מספק ארגון מסוים. למחלקות רבות יש מועדי סיום בהם חייבים לעמוד על בסיס יומיומי, החל מפרויקטים 
שיש להשלים, משלוחים שחייבים לצאת עד לשעה מסויימת, ודוחות מכירות שההנהלה צריכה לסקור. באמצעות פרישה של מערכת שעונים 

מסונכרנים של חברת Sapling, יכולים ארגונים  לשלוט במועדי סיום, לנטר את נוכחות העובדים ולהעניק את תחושת הבטחון המושגת כאשר 
כולם פועלים לפי אותו הזמן. מערכת שעונים מסונכרנים היא בעלת היכולת לספק באופן אמין את הזמן המדויק לכל השעונים.

מערכת שעונים מסונכרנים מציעה לחברות יתרונות רבים, כולל:

• לסייע לעובדים לנהל את יומם – כאשר ארגון מחליט להתקין מערכת שעונים מסונכרנים, כל 
המחלקות יפעלו לפי אותו מקור זמן. כאשר השעה המדוייקת מוצגת בכל משרד, חדר ישיבות, 

חדר צוות וכו’, יהיה בידי העובדים כלי הכרחי שיעזור להם לתכנן את יומם. העובדים שלכם יידעו 
בדיוק כמה זמן נותר להם לסיים פרויקט, יוכלו לתזמן ישיבה עם לקוחות או עמיתים, ויוכלו אפילו 

לתזמן זמן נוסף להפרעות בלתי צפויות.

• לתאם מערכות בתוך המשרד שלכם – ייתכן שיש לכם במקום העבודה מספר מערכות שמסייעות לעובדים לנהל את העסק במשך היום. 
כאשר אתם מתקינים מערכת זמן מסונכרנת במתקן שלכם, אתם נהנים מהיכולת לתאם את זמנכם ואת מערכת ניהול הנוכחות שלכם, את 

מערכת הטלפוניה האינטרנטית שלכם, ואפילו את מערכת הכריזה שלכם. בנוסף להצגת הזמן המדויק באופן זהה בכל אזורי המתקן, מערכת 
שעונים מסונכרנים של חברת Sapling יכולה גם לסנכרן להיות מקור זמן למערכות נוספות רבות ברחבי הבניין שלכם.

• אפשרויות שעון-אזורי-זמן – כיום, יכולות חברות לקיים יחסים עסקיים ולשתף פעולה עם תאגידים ועם לקוחות בכל רחבי העולם. בנוסף 
לאספקת מערכות אמינות לתצוגת זמן מדוייק, חברת Sapling מציעה גם שעון-אזורי-זמן, המציג את הזמן המקומי שלכם, כמו גם את השעה 

באזורים שונים או במדינות אחרות ברחבי העולם. תכונה זו מאפשרת לעובדים שלכם לדעת מתי מתחיל ומסתיים יום העבודה של חברה 
בינלאומית, כמו גם מסייע בתזמון שיחות ועידה ופגישות עם לקוחות בינלאומיים. מלבד הצגת הזמן הבינלאומי, שעון-אזורי-הזמן יכול גם להציג 
את השעה במשרדי הלוויין של החברה שלכם, הממוקמים במקומות אחרים בעולם. שעון-אזורי-הזמן גם מעדכן באופן אוטומטי את כל השעונים 

עם המעבר לשעון קיץ בכל רחבי העולם וכך חוסך לארגון שלכם עלויות אחזקה.

בכך שהיא מספקת זמן מדויק בכל רחבי המתקן, מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לסייע לעובדים לתזמן ולנהל את זמנם, לסייע בניטור הנוכחות 
של העובדים ולעזור בניהול עסקים עם חברות ברחבי העולם. חברת Sapling מציעה מערכות זמן מסונכרנות אמינות ובאיכות גבוהה, בכדי 

למלא את הצרכים הייחודיים של הארגון שלכם.הצרכים הייחודיים של הארגון שלכם.

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


