
قاعات المحاكم وأنظمة الوقت المتزامن

يمكن لقاعات المحاكم أن تكون جواً مزدحماً مع وجود محاكمات عدة تجري بشكل يومي. في قاعات المحاكم، هناك أناس عدة مسؤولون عن مهام مختلفة. ومن بين أصحاب 
األدوار الرئيسية داخل قاعة المحكمة هناك المحامون  والمستشارون القانونيون والمدعى عليه والمدعي وكاتب المحكمة والقاضي. يشترك هؤالء جميعهم في أنهم يحتاجون 
للتواجد في الوقت المحدد والحفاظ على مسار كفؤ ليومهم. وألن جداول عمل المحكمة تميل لالمتالء بسرعة، فمن المهم أن تجري األنشطة اليومية ضمن المسار الصحيح. 

ومن الوسائل الفعالة للقيام بذلك تطبيق نظام التوقيت المتزامن في جميع أنحاء مبنى المحكمة.

•المساعدة في الحفاظ على سجالت دقيقة - إن حفظ سجالت تفصيلية إلجراءات المحكمة أمر حيوي 
للغاية عندما تكون المحاكمة قائمة. لتجنب وجود تباينات في المستقبل، فإن أحد الجوانب المهمة داخل 
كل قاعة المحكمة هو تسجيل كافة ما يقوله المحامون والشهود وجميع المتواجدين داخل قاعة المحكمة 

بالضبط. وإن نشأ أي نزاع حول ما قيل، يمكن لكاتب المحكمة الرجوع لنسخته المحفوظة. يمكن أن 
يساعد تركيب نظام التوقيت المتزامن كاتب المحكمة وغيره داخل المحكمة في تسجيل الوقائع حسب 

توقيت دقيق.

يمتلك نظام التوقيت المتزامن من Sapling القدرة على تحسين جودة وكفاءة أي قاعة محكمة. يتطلب األمر من المهنيين القانونيين القيام بالكثير من الواجبات والمهام، لذا فإن 
الوقت يجب أال يشكل عائقاً. ولدى نظام التوقيت المتزامن كافة األدوات ليضمن أن إدارة قاعة المحكمة تتم بشكل صحيح ، وأن النظر في كل قضية يتم بشكل سليم في جميع 

األوقات.

يمكن لنظام الوقت المتزامن توفير العديد من الفوائد داخل قاعة المحكمة، منها:

• االلتزام بالجدول الزمني - من أجل استكمال الكم الالزم من اإلجراءات المجدولة، يجب أن يلتزم القضاة بجدول زمني صارم. عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي الى أن 
تستغرق القضايا وقتاً أطول مما كان متوقعا، مما قد يؤدي إلى تراكم داخل قاعة المحكمة. مع نظام التوقيت المتزامن من Sapling ، سيعلم العاملون بالمحاكم دائما ما هو 

الوقت وكم  لديهم منه بالضبط إلكمال مهمة معينة. لن يكون هناك أي اختالف حول الوقت الذي ينبغي عقد جلسة محكمة أو محاكمة فيه أو الوقت الذي يفترض بدء القضية 
التالية فيه.

• زمن وتكاليف صيانة أقل- ما التوقيت الصيفي وانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ إال اثنين من األسباب التي تدعوا إلى تصحيح الوقت المعروض على الساعة. وألن الجدول 
الزمني للمحكمة عادة ما يكون مزدحماً جداً ، فهناك القليل جدا من الوقت لتحديث كل الساعات داخل كامل مبنى المحكمة. باإلضافة إلى عرض الوقت األكثر دقة، فإن بإمكان 

نظام التوقيت المتزامن من Sapling تحديث نفسه تلقائيا عند حلول التوقيت الصيفي وأيضاً إعادة ضبط ذاته بعد انقطاع التيار الكهربائي. إضافة لذلك، فإن بإمكان الساعة 
الرئيسية لنظام التوقيت المتزامن، حسب الطراز، تشغيل أو إطفاء األنوار تلقائيا في قاعات المحكمة، وكذلك التدفئة وتكييف الهواء وغيرها من المعدات. يمنح المال والوقت، 

الذين يتم توفيرهما من الصيانة، المسؤولين القدرة على قضاء الوقت في القضايا األكثر أهمية داخل قاعة المحكمة.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.


