
Complexos de negócios e sistemas de horário sincronizado 

Seja qual for o produto ou serviço oferecido por uma organização, muitos departamentos têm prazos que precisam ser cumpridos regularmente, projetos que 

devem ser concluídos, entregas que precisam ser feitas até uma certa data e relatórios de vendas que a gerência precisa analisar. Implementando um sistema 

de relógios sincronizados da Sapling, as organizações cumprem todos os prazos, monitoram a presença dos funcionários e podem ter certeza de todos 

estão operando no mesmo horário. Um sistema de relógios sincronizados fornece de modo confiável exatamente o mesmo horário para todos os relógios, 

independentemente das instalações locais.

Um sistema de relógios sincronizados oferece muitos benefícios que ajudarão as empresas, como:

• Auxiliar os funcionários a gerenciar o dia de trabalho - Quando uma organização instala um 

sistema de relógios sincronizados, todos os departamentos operam no mesmo horário. Com um horário 

preciso exibido em todos os escritórios, salas de conferências, salas de intervalo, etc., os funcionários 

terão a ferramenta necessária para ajudá-los a planejar o dia de trabalho. Eles saberão exatamente 

quanto tempo têm para encerrar um projeto, agendar uma reunião com os clientes ou colegas e mesmo 

programar tempo adicional para interrupções inesperadas. 

• Coordenar sistemas do escritório - Em suas instalações, você pode ter vários sistemas que ajudam os funcionários a trabalhar ao longo do dia. Quando 

você instala um sistema de horário sincronizado na empresa, pode coordenar o sistema de gerenciamento de presença e horário, sistema telefônico VoIP e 

até o sistema de som. Além de fornecer exatamente o mesmo horário em toda a instalação, o sistema de relógios sincronizados Sapling sincroniza muitos 

sistemas em todo o prédio.  

• Recursos de fuso horário - Hoje, as empresas podem fazer negócios e colaborar com corporações e clientes no mundo todo. Além de fornecer sistemas 

de manutenção do horário confiáveis, a Sapling também oferece um relógio de fuso horário, que exibe o horário no local onde você está e em outras regiões 

ou países do mundo. Esse recurso permite que os funcionários saibam quando o horário comercial de uma empresa internacional começa e termina, bem 

como auxilia na programação de reuniões e teleconferências com clientes internacionais. Além de mostrar o horário do mundo inteiro, o relógio de fuso 

horário também exibe o horário nos escritórios satélites da sua empresa localizados em diferentes partes do país ou do mundo. O relógio de fuso horário 

também atualiza automaticamente todos os relógios para o horário de verão no mundo, economizando tarifas de manutenção para sua organização. 

Fornecendo um horário preciso nas instalações de toda a empresa, o sistema de relógios sincronizados ajuda os funcionários a programar e gerenciar o 

tempo, auxilia no monitoramento da presença dos funcionários e facilita os negócios com empresas do mundo todo. A Sapling oferece sistemas de horário 

sincronizado confiáveis e de alta qualidade para atender às necessidades exclusivas da sua organização. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


