
בתי משפט ומערכות זמן מסונכרנות

בתי משפט עשויים להיות מקום עמוס, כשמשפטים רבים נערכים שם בכל יום. בבתי משפט ישנם מגוון גדול של בעלי תפקידים האחראים 
למשימות שונות. חלק משחקני המפתח בתוך אולם בית המשפט הם עורכי דין ויועצים משפטיים, נאשמים, מתלוננים, רשם בית המשפט ושופט. 
דבר אחד המשותף לכולם הוא עמידה בזמנים ושמירה על ניהול היום שלהם באופן יעיל. מאחר שלוחות הזמנים של בתי משפט נוטים להתמלא 
במהירות, חשוב לשמור על הפעילויות היומיות במסלולן. דרך יעילה לעשות זאת היא באמצעות יישום מערכת שעונים מסונכרנים בכל רחבי בית-

המשפט.

• לסייע בשמירה על תיעוד מדויק – שמירה על רשומות מפורטות של הליכי בית 
המשפט היא חיונית ביותר במהלך ניהולו של המשפט. בכדי להימנע מאי-התאמות 
עתידיות, היבט חשוב אחד בתוך כל בית משפט תיעוד מדויק של כל הנאמר על-ידי 
עורכי הדין, העדים, וכל האחרים בתוך בית המשפט. אם אי-פעם תתעורר מחלוקת 
לגבי מה שנאמר, יוכל רשם בית המשפט להתייחס לרשומות שלו. התקנת מערכת 

שעונים מסונכרנת יכולה לסייע לרשם, כמו גם לאחרים בתוך בית המשפט, לתעד את 
ההליכים עם הזמן המדויק.

מערכת שעונים מסונכרנים של חברת Sapling היא בעלת היכולת למטב את האיכות והיעילות של כל בית משפט. לבעלי מקצועות משפטיים יש 
עניינים רבים לעסוק בהם; אסור שהזמן יהיה סוגיה עבורם. מערכת שעונים זו תסייע בכך שאולם בית המשפט ינוהל כראוי, וכי ניתנת תשומת לב 

ראויה לכל משימה בכל זמן.

מערכת זמן מסונכרנת יכולה לספק יתרונות רבים בתוך בית המשפט:

• עמידה בלוחות הזמנים – בכדי להשלים את הכמות ההכרחית של ההליכים הרשומים ביומן בית המשפט, חייבים שופטים לשמור על לוח 
זמנים קפדני. אם לא יעשו כן, עלול הדבר להוביל להתארכותם של תיקים מעבר למצופה, מה שיגרום לעיכובים בבית המשפט. עם התקנת 

מערכת זמן מסונכרנת של חברת Sapling, עובדי בית המשפט יידעו תמיד מה השעה וכמה זמן יש בידם כדי להשלים משימה נתונה. לא יהיו כל 
סתירות באשר לשעה בה אמור להתחיל דיון או משפט בבית הדין, או לגבי השעה בה אמור להתחיל הדיון בתיק הבא.

• צמצום עלויות וזמן תחזוקה – שעון קיץ והפסקות חשמל פתאומיות הם רק שני גורמים המצריכים לבצע התאמות בשעונים. מלבד הצגת 
השעה המדוייקת ביותר האפשרית, מערכת שעונים מסונכרנת של חברת Sapling יכולה להתעדכן באופן אוטומטי כאשר מתרחש מעבר לשעון 

קיץ או בחזרה, כמו גם לאתחל את עצמה אם מתרחשת הפסקת חשמל. בנוסף, השעון הראשי של המערכת, בהתאם לדגם, יכול להדליק או 
לכבות את האורות, החימום, המיזוג וציוד אחר באולם בית המשפט. הכסף והזמן שנחסכים מהתחזוקה מאפשרים למנהלים להקדיש את זמנם 

לסוגיות משמעותיות יותר בתוך בית המשפט.

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


