Mahkeme Salonları ve Senkronize Saat Sistemleri

Mahkeme salonları, her gün gerçekleştirilen çok sayıda duruşma nedeniyle oldukça yoğun bir atmosfere sahiptir. Mahkeme salonlarında, farklı
görevlerden sorumlu çeşitli insanlar bulunur. Bir duruşma sırasında mahkeme salonunda avukatlar ve hukuk danışmanı, davalı, davacı, mahkeme
zabiti ve yargıçtan oluşan az sayıda insan yer alır. Hepsinin ortak noktası, dakik olmaları ve günlerini verimli şekilde kullanmalarıdır. Mahkeme duruşma
çizelgeleri hızla dolmaya yatkın olduğundan, günlük faaliyetlerin planlanan sınırlar içinde yürütülmesi önemlidir. Bunu yapmanın etkili bir yolu, tüm
mahkeme binasında senkronize bir saat sistemini uygulamaya koymaktır.
Senkronize saat sistemi, bir mahkeme salonuna şu avantajları sunabilir:
• Doğru Kayıt Tutulmasına Yardımcı Olmak – Dava sürecinin ayrıntılı kaydını tutmak,
görülmekte olan bir dava için hayati önem taşır. İlerideki tutarsızlıkları önlemek amacıyla
avukat, şahit ve mahkeme salonunda bulunan diğer tüm kişilerin sözlerinin tam olarak
kaydedilmesi, her mahkeme salonu için önemli bir unsurdur. Söylenenler konusunda
herhangi bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, mahkeme zabiti kayıtlarına başvurabilir.
Senkronize bir saat sistemi kurmak, mahkeme zabitine de, mahkeme binasında bulunan
diğer kişilere de dava sürecini doğru zamanla kaydetmek açısından yardımcı olabilir.
• Zaman Çizelgesine Bağlı Kalmak – Duruşma listesinde belirtilen gerekli sayıdaki davayı zamanında tamamlayabilmek için, yargıçlar sıkı bir program
uygulamak zorundadır. Bunu yapmamak, davaların beklenenden uzun sürmesine ve dolayısıyla mahkeme salonlarında sıkışmalara yol açabilir. Bir
Sapling senkronize saat sistemi ile mahkeme salonunda çalışan kişiler zamanı her an görebilecek ve belirli bir görevi tamamlamaları için geride kalan
süreyi net olarak bilecektir. Böylece, bir mahkeme celsesi veya duruşmanın ne zaman başlayacağı veya bir sonraki davanın ne zaman görüleceğine
ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmayacaktır.
• Daha Düşük Bakım Süresi ve Maliyeti – Yaz Saati Uygulaması ve beklenmedik güç kesintileri, bir saatin zamanının yeniden ayarlanmasını gerektiren
nedenlerden sadece ikisidir. Bir mahkeme salonunun programı genellikle çok yoğun olacağından, mahkeme binasındaki tüm saatlerin güncellenmesi için
çok az zaman vardır. Sapling senkronize saat sistemi, mümkün olan en doğru zamanı görüntülemenin yanı sıra, Yaz Saati Uygulamalarında ve bir güç
kesintisi sonucunda sıfırlandığında kendisini otomatik olarak güncelleyebilir. Ek olarak, senkronize bir saat sisteminin ana saati, modeline bağlı olarak,
bir mahkeme salonunun ışıklandırma, ısıtma, havalandırma ve diğer ekipman sistemlerini açma veya kapatma yeteneğine de sahiptir. Bakım konusunda
tasarruf edilen para ve zaman, yöneticilerin zamanlarını mahkeme salonundaki daha önemli meselelere yoğunlaştırmalarına olanak sağlar.
Bir Sapling senkronize saat sistemi, herhangi bir mahkeme binasında kalite ve verimliliği optimize edebilir. Hukuk profesyonellerinin ajandalarında
yapılacak çok iş vardır ve zaman, bir mesele olmaktan çıkmalıdır. Senkronize bir saat sistemi, mahkeme salonunun gereken şekilde muhafaza edilmesi
ve her dava duruşmasına her zaman gereken özenin gösterilmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan tüm araçlara sahiptir.

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

