
Systemy synchronizacji czasu w kompleksach biznesowych 

Bez względu na rodzaj produktu lub usługi dostarczanej przez daną organizację, w pracy wielu działów istotne jest regularne dotrzymywanie terminów, 
punktualne ukończenie projektów, wysłanie dostaw do konkretnego dnia i przejrzenie przez kierownictwo raportów sprzedaży. Instalując zsynchroni-
zowany system zegarowy Sapling, organizacje uzyskują kontrolę wszystkich terminów, monitorowanie obecności pracowników i spokojną atmosferę 
pracy, gdyż wszyscy działają na podstawie jednakowego czasu. Zsynchronizowany system zegarowy w niezawodny sposób podaje ten sam, dokładny 
czas we wszystkich zegarach bez względu na typ struktury budynku.

System synchronizacji czasu zapewnia wiele korzyści, między innymi:

• Koordynacja systemów w obrębie biura – biuro może wykorzystywać wiele systemów, które pomagają pracownikom w prowadzeniu działalności 
przez cały dzień. Instalacja systemu synchronizacji czasu daje możliwość koordynacji narzędzi zarządzania czasem i obecnością, telefonii internetowej, 
a nawet systemu PA. Zsynchronizowany system zegarowy Sapling zapewni dokładnie taki sam czas w całym biurze, a także będzie koordynować wiele 
systemów w całym budynku. 

• Zegar pokazujący czas w różnych strefach czasowych – obecnie firmy prowadzą działalność i współpracują z korporacjami i klientami na całym 
świecie. Oprócz systemów gwarantujących utrzymanie niezawodnego czasu, firma Sapling oferuje zegar wielostrefowy, który pokazuje czas lokalny 
oraz czas w innych regionach lub krajach na całym świecie. Ta funkcja wskazuje pracownikom, kiedy rozpoczynają i kończą pracę biura zagraniczne, a 
także ułatwia wyznaczanie konferencji telefonicznych i spotkań z klientami zagranicznymi. Zegar wielostrefowy pokazuje nie tylko czas międzynarodowy, 
ale również czas w filiach firmy znajdujących się w innych częściach kraju lub świata. Ponadto zegar wielostrefowy automatycznie uaktualnia wszystkie 
zegary w momencie zmiany na czas letni lub zimowy na całym świecie (jeśli jest stosowana), oszczędzając organizacji opłat na utrzymanie systemu. 

Zapewniając dokładny czas w całym obiekcie, zsynchronizowany system zegarowy pomaga pracownikom w ustalaniu harmonogramu i zarządzaniu 
czasem, ułatwia monitorowanie ich obecności i współpracę z firmami z całego świata. Firma Sapling oferuje wysokiej jakości, niezawodne systemy 
synchronizacji czasu, które zaspokoją konkretne potrzeby każdej organizacji. 

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

• Ułatwienie pracownikom zarządzania dniem pracy – po zainstalowaniu zsynchronizowanego sys-
temu zegarowego wszystkie działy organizacji będą funkcjonować na podstawie dokładnie takiego 
samego czasu. Dokładny zegar w każdym biurze, sali konferencyjnej, pokoju wypoczynkowym itd., to 
niezbędne narzędzie do planowania dnia dla pracowników. Będą oni dokładnie wiedzieli, ile czasu mają na 
zakończenie projektu, wyznaczenie spotkania z klientami lub współpracownikami, a nawet zaplanowanie 
dodatkowego czasu na nieoczekiwane przerwy. 


