
المؤسسات المالية وأنظمة الوقت المتزامن

إن المصارف والمؤسسات المالية األخرى مثل شركات الوساطة وشركات صناديق االستثمار المشترك وحتى أسواق األسهم العالمية جوانب هامة الستقرار االقتصاد في 
الداخل وحول العالم. تلعب هذه األنواع من المنظمات دوراً كبيراً في حاضر ومستقبل الكثير من الناس. وألن مثل هذا العبء الكبير يقع على عاتق هذه المؤسسات، فمن المهم 

أن تعمل وفقا ألعلى كفاءة ممكنة. ومن أجل القيام بذلك، من الممكن أن تستفيد المصارف والمؤسسات المالية األخرى من تطبيق نظام توقيت متزامن داخل منشأة ما.

• وعي الموظف بالزمن - مع مهام مثل تداول األسهم وإدارة الصناديق التعاونية ومساعدة العمالء في اتخاذ القرارات النقدية، من 
المهم أن يدير الموظفون داخل منظمة مالية وقتهم بكفاءة قصوى. وبتركيب نظام وقت متزامن، سيعمل الموظفون جميعاً حسب 

نفس التوقيت بالضبط. ومع وعي كامل بالزمن، سيعرف الموظفون كم من الوقت لديهم إلرسال المال برقياً لمصرف في الطرف 
اآلخر من الدولة أو االتجار في األسهم التجارية لعميل أو حضور مكالمة جماعية أو اجتماع.

 Sapling إن إدارة مدخرات عميل أو صناديق التقاعد أو محفظة أوراق مالية وظيفة صعبة ال ينبغي تعقيدها بالتساؤل عما إذا كان الوقت صحيحاً بالمنشأة. مع تطبيق نظام
للتوقيت المتزامن، يمكن ألي مؤسسة مالية الوثوق في أن منظمتهم تعمل على مصدر وقت دقيق وموثوق به.

يمكن لنظام الوقت المتزامن أن يوفر العديد من الفوائد داخل المؤسسات المالية ، منها:

• عرض الوقت األكثر دقة - في الصناعة المالية ، تتحرك األمور بوتيرة سريعة ومن الممكن أن تتغير في أي لحظة.  لذا فمن الضروري أن يكون هناك نظام توقيت دقيق 
وموثوق به داخل المنشأة.  نظام توقيت Sapling ال يوفر فقط الوقت األكثر دقة، بل لديه القدرة أيضاً على التحديث تلقائياً إلى الوقت الصحيح عند تغير التوقيت بسبب نظام 

التوقيت الصيفي والشتوي أو عند انقطاع الكهرباء. يوفر هذا على المنظمة الوقت والمال في تحديث كل ساعة في المنشأة، ويوفر أيضا ضماناً أن الساعات تعرض الوقت 
بدقة، على الدوام.

• قدرات المنطقة الزمنية – بما أن أسواق األسهم والمصارف والمؤسسات المالية األخرى تتواجد في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يصبح من الضروري التواصل مع مكتب 
طرفي أومختلف المصارف والمؤسسات المالية األخرى التي تعمل في مناطق زمنية مختلفة. من أجل التواصل بشكل فعال مع هذه المؤسسات العالمية ، تقدم Sapling ساعة 
المناطق الزمنية التي تعرض الوقت في موقعك الحالي وكذلك الوقت في مناطق أو دول أخرى. يسمح تطبيق هذه الميزة في أي منظمة لجميع الموظفين معرفة متى يبدأ العمل 

بسوق بلد معين لالوراق المالية ومتى يفتح أحد المصارف ومتى يبدأ دوام فرع ما للشركة.
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