
Os funcionários de instalações penitenciárias realizam uma ampla variedade de tarefas para manter os detentos em instituições desse tipo seguros. Algumas 

das habilidades que os funcionários de instalações penitenciárias devem ter são realizar várias tarefas, gerenciar o tempo com eficiência, prestar atenção aos 

detalhes, etc. Um produto que pode ajudar os funcionários dessas instalações a cumprir seus deveres necessários, bem como a expandir o conjunto atual 

de habilidades, é um sistema de relógios sincronizados. Um sistema de relógios sincronizados fornece a todos os relógios em uma instalação exatamente o 

mesmo horário, não importando quantos prédios ou andares a instituição tenha. Com a implementação de um sistema de relógios sincronizados, todos os 

relógios nas instalações exibem exatamente o mesmo horário para evitar possíveis ocorrências indesejadas. 

Um sistema de relógios sincronizados fornece a instalações penitenciárias muitos benefícios, como:

• Recursos de cronômetro - Além de marcar o horário sincronizado nas instalações, outro recurso exclusivo que a Sapling oferece é a marcação do tempo 

decorrido, que está disponível apenas com a instalação de relógios digitais. Esse recurso permite que os relógios digitais de um sistema exibam uma contagem 

regressiva até certo ponto. Para instalações penitenciárias que implementam um sistema de relógio digital, esse recurso pode se mostrar muito útil para 

garantir que os detentos estejam de volta às celas no horário certo após um intervalo ou refeição, ao fim de programas específicos e na hora de dormir. Esse 

recurso beneficia não apenas os funcionários de instalações penitenciárias, mas também os detentos dessas instituições. 

• Segurança - A segurança é, possivelmente, a preocupação mais vital para os que vivem e trabalham em instalações penitenciárias. Há várias situa-

ções imprevisíveis que podem ocorrer com resultados potencialmente danosos. A implementação de um sistema de relógios sincronizados em instalações 

penitenciárias garante que os detentos estejam sob constante supervisão, com a coordenação dos cronogramas para garantir que os funcionários estejam 

em seus postos no horário certo.  Além disso, a comunicação com o sistema de som das instalações permite que elas tenham mais controle em cenários de 

crise. Por exemplo, se ocorrer uma situação de emergência que requeira resposta imediata, o administrador pode usar o sistema de som para determinar que 

todos os detentos e funcionários vão para uma certa área e permaneçam lá até determinado horário. Como todos os relógios secundários estarão exibindo 

exatamente o mesmo horário, será possível evitar confusões e todos sairão no horário correto. Alguns relógios digitais podem apresentar também recursos de 

mensagens como “RECOLHER” para alertar todo o pessoal sobre qualquer situação perigosa (esse recurso está disponível apenas em certos relógios digitais). 

Com a Sapling, controlar todos os aspectos de uma organização é a maneira mais eficiente de manter a segurança, e um sistema de relógios sincronizados 

pode contribuir para essa meta.

• Coordenação - Um recurso que um sistema de relógios sincronizados tem que pode ser de grande 

benefício para instalações penitenciárias é a possibilidade do sistema de conectar-se aos sistemas existentes. 

Um sistema de relógios sincronizados pode sincronizar-se com o sistema de som das instalações, que pode 

sinalizar tanto aos detentos quanto aos funcionários quando é hora do jantar, de atividades recreativas, etc. 

O relógio principal da Sapling pode se comunicar com o controlador e as portas de celas automatizadas, de 

modo que as portas abram e fechem em certos horários, como os de café da manhã e de dormir, e estará 

em total sincronia com o horário mostrado nos relógios sincronizados. A coordenação eficaz de todas 

as atividades nas instalações penitenciárias torna-se uma meta viável quando há um sistema de relógios 

sincronizados instalado. 

• Registro preciso - Seja em uma prisão, um centro de recolhimento de menores ou mesmo instalações de reabilitação, maximizar a organização é crucial. 

Em particular, registrar o horário certo em documentos e bancos de dados das instalações penitenciárias é essencial para cumprir procedimentos legais, 

assim como monitorar quanto tempo um visitante está nas instalações. Quando todos os relógios exibem um horário uniforme nas instalações, nunca há 

ambiguidade nos horários registrados, o que ajuda a eliminar a possibilidade de implicações legais devido a problemas. 

Para as instalações penitenciárias manterem a maior organização possível, as habilidades de gerenciamento devem ser otimizadas e a eficiência dos 

funcionários deve ser a mais alta possível. A instalação de um sistema de relógios sincronizados ajuda com essas habilidades, bem como no aprimoramento da 

eficiência da equipe, coordenando todas as operações das instalações penitenciárias e atividades dos detentos, além do aumento do nível de segurança nas 

redondezas para funcionários e detentos. 

Instalações penitenciárias e sistemas de horário sincronizado 

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


