Islah Tesisleri ve Senkronize Saat Sistemleri

Bir ıslah tesisinde çalışanlar, bu özel kurumlarda bulunan unsurlara ilişkin çok çeşitli iş görevleri üstlenirler. Birden çok görevi aynı anda yerine
getirebilmek, zamanı verimli yönetebilmek, ayrıntılara dikkat etmek gibi beceriler bir ıslah tesisi çalışanında olması gereken becerilerden sadece birkaç
tanesidir. Islah tesisi çalışanına, gerekli görevlerini tamamlaması ve aynı zamanda mevcut becerilerini geliştirmesinde yardımcı olabilecek ürün, senkronize bir saat sistemidir. Senkronize bir saat sistemi, tesis kaç adet binaya veya kata yayılmış olursa olsun, tesisteki tüm saatlerin aynı zamanı göstermesini sağlayabilir. Senkronize saat sistemi uygulamasıyla, bir tesis içindeki her saat, istenmeyen olası hadiseleri önlemeye yardımcı olmak üzere tam
olarak aynı zamanı gösterir.
Senkronize saat sistemi, bir ıslah tesisine şu avantajları sunabilir:
• Koordinasyon – Senkronize saat sisteminin sahip olduğu ve bir ıslah tesisinin muazzam ölçüde
yararlanabileceği bir özellik, sistemin mevcut sistemlere bağlanabilmesidir. Senkronize bir saat sistemi,
tesisin PA sistemiyle senkronize edilebilir, böylece tesis sakinleri ve çalışanları yemek zamanı, eğlence
etkinlikleri, vb. konularda uyarılabilir. Sapling’in Ana Saat’i, otomatik kapıların kumanda sistemiyle
arayüzlenebilir, böylece kapıların kahvaltı veya uyku zamanı gibi belirli zamanlarda kapanarak açılması
ve bu işlemin senkronize saatler üzerinde gösterilen saatle tam eşzamanlı olması sağlanabilir. Bir ıslah
tesisindeki tüm aktivitelerin etkin biçimde koordinasyonu, senkronize bir saat sistemi kurulu olduğunda
ulaşılabilir bir hedef haline gelir.
• Doğru Kayıt Alma – İster çocuklara veya yetişkinlere yönelik bir cezaevi, ister rehabilitasyon merkezi olsun, organizasyonu en üst düzeye çıkarmak
son derece önemlidir. Bir ıslah tesisinde, özellikle belgelere ve veritabanlarına doğru zamanı kaydetmek, yasal prosedürlere uyum sağlamak açısından
zorunlu ve bir ziyaretçinin tesisteki kalış süresini izlemek açısından önemlidir. Bir tesiste bulunan tüm saatler aynı zamanı gösterdiğinde, kaydedilen
zaman konusunda herhangi bir şüpheye kesinlikle yer kalmaz ve bundan kaynaklı herhangi bir yasal sonucun doğma olasılığı ortadan kaldırılabilir.
• Güvenlik - Güvenlik, bir ıslah tesisinde yaşayan ve çalışan kişiler için muhtemelen hayati derecede önemli bir unsurdur. Olumsuz sonuçlar içerebilecek
ve öngörülemeyen birçok durum meydana gelebilir. Bir ıslah tesisinde senkronize saat sistemi uygulamasına geçmek, tesis sakinlerinin, çalışanların
doğru zamanda doğru yerde olmasını garanti edebilecek, koordine edilmiş programlarla sürekli denetim altında tutulabilmesini sağlar. Bunun yanı sıra,
tesisin PA sistemi ile arayüzlenebilmek, bir ıslah tesisine kriz senaryolarında daha fazla denetime sahip olma olanağı sunar. Örneğin, acil tepki gerektiren
bir durum meydana geldiğinde, yönetici PA sistemini kullanarak tüm sakinleri ve çalışanları belirli bir alana gitmeleri ve belirli bir süre orada kalmaları
yönünde alarma geçirebilir. Tüm yardımcı saatler doğru zamanı gösterdiğinden, çok az karışıklık olacak ve herkes doğru zamanda gerekeni yapacaktır.
Ayrıca bazı dijital saatler, ciddi durumlarda tüm personeli uyarmak için “LOCKDOWN (TECRİT)” gibi alarm özellikleri de sergileyebilir (bu özellik sadece
belirli dijital saatlerde bulunmaktadır). Sapling ile bir organizasyonu tüm yönleriyle kontrol altına almak, güvenliği sağlamanın en tatmin edici yoludur ve
senkronize bir saat sistemi, bu hedefe ulaşmada katkı sağlayabilir.
• Geri Sayım Yeteneği – Sapling’in, bir tesisin her noktasında senkronize zaman sağlamanın yanında sahip olduğu diğer bir eşsiz özelliği, sadece dijital
saatlerin kurulumuyla mümkün olan ‘geçen süre’dir. Bu özellik, bir sistem dahilindeki dijital saatlere belirli bir noktaya kadar geri sayımı görüntüleme
yeteneği sağlar. Dijital saat sistemi uygulayan ıslah tesisleri için bu özellik, tesis sakinlerinin bir mola veya yemek sonrası veya bazı programlar sona
erdiğinde ya da uyku zamanı geldiğinde odalarına zamanında geri gitmelerini sağlamak açısından çok yararlı olabilir. Bu özellik bir ıslah tesisinin sadece
çalışanları için yararlı değildir, aynı zamanda bu kurumların sakinleri de avantajlardan faydalanabilir.
Bir ıslah tesisinin mümkün olduğunca organize olabilmesi için, zaman yönetimi becerileri optimize edilmeli ve çalışanların verimliliği her zaman
yüksek tutulmalıdır. Bu tür bir senkronize saat sistemini kurmak, bu becerilere yardımcı olacağı gibi, personelin verimli bir çalışana dönüşmesini de
destekleyecek, ıslah tesisinin tüm organizasyonlarını ve tesis sakinlerinin faaliyetlerini koordine edecek ve gerek çalışanlar gerekse tesis sakinleri
açısından tüm bölgede güvenlik seviyesini yükseltecektir.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

