Kompleksleri ve Senkronize Zaman Sistemleri

Bir organizasyon hangi ürün veya hizmeti sağlarsa sağlasın, birçok departmanın düzenli olarak karşılaması gereken son teslim tarihleri, tamamlaması
gereken projeleri, belirli tarihte sevk edilmesi gereken teslimatları ve yönetim tarafından incelenmesi gereken satış raporları bulunur. Sapling senkronize
saat sistemini uygulamaya koyan organizasyonlar, her türlü son teslim tarihi hakkında bilgi sahibi olabilir, çalışanların devamlılığını izleyebilir ve herkesin
aynı zamanı dikkate alarak çalıştığını görmenin rahatlığını duyabilir. Senkronize bir saat sistemi, binanın inşaat yapısı ve tipi ne olursa olsun, tüm
saatlere tam doğru zamanı güvenilir bir şekilde sağlayabilme yeteneğine sahiptir.
Senkronize bir saat sistemi, şirketlere yardımcı olabilecek şu avantajları sunar:
• Çalışanlara Günü Yönetmelerinde Yardımcı Olmak - Bir şirket senkronize saat sistemini kurmaya
karar verdiğinde, tüm departmanlar aynı zaman üzerinde çalışıyor olacaktır. Tüm ofis, konferans
odası, mola odası, vb. birimlerde doğru, tek bir zamanın görüntülenmesi sayesinde çalışanlar, günlük
faaliyetlerini planlamalarına yardımcı olacak, gerekli bir araca sahip olur. Çalışanlarınız bir projeyi
tamamlamalarına tam olarak ne kadar süre kaldığını bilme, müşteriler veya iş arkadaşlarıyla bir
toplantı programlama, hatta beklenmedik durumlar için ek süre planlama olanağına sahip olacaktır.
• Ofisinizdeki Sistemlerle Koordinasyon – Tesisiniz içinde, çalışanlarınızın gün boyunca işlerini yürütebilmelerine yardımcı olan birden fazla
sisteminiz bulunabilir. Tesisinize senkronize bir saat sistemi kurduğunuzda zamanınızı ve devamlılık yönetimi sisteminizi; internet üzerinden sesli iletişim
sistemi, hatta PA sisteminizle koordine etme olanağına sahip olacaksınız. Sapling senkronize saat sistemi, tüm tesisiniz genelinde tam olarak aynı saati
sağlamanın yanı sıra binanız genelinde birçok sistemi de senkronize edebilir.
• Zaman Dilimi Saatinin Yetenekleri – Günümüzde şirketler, dünyanın dört bir yanındaki kurumlar ve müşterilerle iş ve işbirliği yapabiliyor. Sapling,
güvenilir mesai ölçüm sistemlerinin yanında size hem bulunduğunuz noktadaki hem de dünyada diğer bölge veya ülkelerdeki zamanı gösteren bir zaman
dilimi saati sunuyor. Bu özellik çalışanlarınızın uluslararası bir şirketin mesaisinin başlama ve bitiş zamanlarını tam olarak öğrenmesine yardımcı olduğu
kadar, onlara uluslararası müşterileriyle konferans görüşmeleri ve toplantılar programlama olanağı da sunuyor. Zamanı uluslararası olarak göstermesinin
yanı sıra, zaman dilimi saati şirketinizin, ülkenin veya dünyanın farklı bölgelerinde bulunan uydu şubelerindeki zamanı da görüntüleyebiliyor. Zaman
dilimi saati ayrıca tüm saatleri, tüm dünyada (geçerli bölgelerde) Yaz Saati Uygulaması sonrasında otomatik olarak güncelleyerek şirketinizin bakım
maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

BBir tesisin tamamına doğru saati sağlayan senkronize saat sistemi, çalışanlara zamanlarını programlamaları ve yönetmelerinde, çalışanın işe
devamlılığını izlemede ve tüm dünyadan şirketlerle işlerin yürütülmesinde yardımcı oluyor. Sapling, şirketinizin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak
üzere, yüksek kalitede ve güvenilir senkronize edilmiş mesai ölçüm sistemleri sunar.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

