
Systemy synchronizacji czasu w sądach 

Sale sądowe wypełnia zazwyczaj atmosfera napięcia związana z dużą ilością codziennie rozpatrywanych spraw. W salach sądowych pracuje wiele 
osób spełniających różnorodne obowiązki. Do najważniejszych postaci obecnych w salach sądowych należą prokuratorzy i adwokaci, pozwani i osoby 
skarżące, protokolanci sądowi i sędziowie.  Łączy ich konieczność stawiania się na czas i utrzymania płynnego przebiegu dnia. Ponieważ harmonogram 
dnia szybko się wypełnia, ważne jest, aby pilnować jego porządku. Skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu jest instalacja zsynchronizowane-
go systemu zegarowego w całym budynku sądowym. 

• Pomoc w dokładnym protokołowaniu – podczas prowadzenia sprawy konieczne jest 
tworzenie szczegółowych protokołów posiedzeń sądowych. W celu uniknięcia przyszłych 
nieścisłości, jednym z ważnych aspektów pracy na sali sądowej jest dokładne utrwalenie 
wypowiedzi prawników, świadków i wszystkich innych osób.  W razie sporu co do wypow-
iedzi, protokolant sądowy może odwołać się do swojego zapisu. Zainstalowanie zsynchro-
nizowanego systemu zegarowego może pomóc protokolantowi sądowemu, a także innym 
osobom na sali sądowej, w zapisywaniu przebiegu posiedzenia sądowego z zachowaniem 
dokładnego czasu. 

Zsynchronizowany system zegarowy Sapling daje możliwość zoptymalizowania jakości i wydajności pracy każdego sądu. Prawnicy mają pełne ręce 
pracy; organizacja czasu nie powinna być jednym z ich problemów. System synchronizacji czasu oferuje wszystkie narzędzia konieczne, by odpowiednio 
zorganizować pracę sądu i poświęcić każdej sprawie odpowiednią ilość czasu.

System synchronizacji czasu w budynkach sądowych zapewnia następujące korzyści:

• Zachowanie dokładności czasowej harmonogramu – w celu przeprowadzenia wymaganej liczby posiedzeń sądowych zgodnie z wokandą, 
sędziowie muszą ściśle przestrzegać harmonogramu. Brak zgodności z harmonogramem wiąże się potencjalnie z przedłużaniem się spraw, co może 
prowadzić do spiętrzenia się liczby posiedzeń. Korzystając ze zsynchronizowanego systemu zegarowego Sapling, pracownicy sądu zawsze zachowają 
świadomość czasu i będą dokładnie wiedzieć, ile czasu pozostało na przeprowadzenie danego zadania. Nie będzie nieścisłości w odniesieniu do godz-
iny, o której ma się rozpocząć dane posiedzenie bądź bieżąca lub następna sprawa. 

• Krótszy czas zabiegów konserwacyjnych i niższe koszty utrzymania – zmiana czasu na letni lub zimowy i przerwa w dopływie prądu to zaledwie 
dwa powody, które wymagają regulacji czasu pokazywanego przez zegary. Ponieważ harmonogram pracy sądu jest zazwyczaj niezwykle napięty, nie 
pozostaje zbyt dużo czasu na korektę czasu zegarów w całym budynku. Oprócz zapewniania najwyższego stopnia dokładności pokazywanego czasu, 
zsynchronizowany system zegarowy Sapling może automatycznie przeprowadzać aktualizację w momencie jego zmiany na letni lub zimowy oraz 
resetować się po przerwaniu dopływu energii. Ponadto, w zależności od modelu, zegar pierwotny systemu ma możliwość włączania lub wyłączania 
oświetlenia budynku sądowego oraz klimatyzatorów, grzejników i innego sprzętu. Zaoszczędzone na utrzymaniu pieniądze i czas dają administracji 
możliwość wykorzystania tego czasu na bardziej istotne sprawy do załatwienia wewnątrz budynku.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


