
מוסדות פיננסיים ומערכות זמן מסונכרנות 

בנקים, כמו מוסדות פיננסיים אחרים - חברות ברוקרים, חברות קרנות נאמנות ואפילו השווקים העולמיים לניירות ערך - הם היבטים חשובים 
ליציבות הכלכלה בבית וברחבי העולם. סוגים אלו של ארגונים משחקים תפקיד משמעותי בהווה ובעתיד הכלכליים של אנשים רבים. מאחר 

שמשקל רב כל-כך מוטל על מוסדות אלו, חשוב שהם יפעלו ביעילות הגבוהה ביותר האפשרית. בכדי לעשות זאת, מוסדות בנקאיים ומוסדות 
פיננסיים אחרים ירוויחו רבות מפריסתה של מערכת שעונים מסונכרת בתוך בית העסק.

• מודעות עובדים לזמן – עם משימות כגון סחר בניירות ערך, ניהול קרנות נאמנות וסיוע ללקוחות בקבלת 
החלטות כספיות, חשוב שעובדים בתוך ארגון פיננסי ינהלו את הזמן שלהם ביעילות הגבוהה ביותר. עם 
התקנתה של מערכת זמן מסונכרנת, כל העובדים יהיו מתואמים לאותה השעה בדיוק. כשהם מפתחים 

מודעות מלאה לזמן, העובדים יידעו כמה זמן עומד לרשותם להעביר כסף לבנק בצדה השני של המדינה, 
לסחור בניירות ערך עבור לקוח או להשתתף בשיחת ועידה או ישיבה.

ניהול החסכונות, כספי הפנסיה או תיק ההשקעות של לקוח הוא תפקיד מאתגר; התהייה אם השעון במקום העבודה הוא מדויק לא צריכה להוות 
סוגיה. עם הפרישה של מערכת שעונים מסונכרנים של חברת Sapling, כל מוסד פיננסי יכול להיות בטוח שהארגון שלו פועל על מקור זמן מדויק 

ואמין.

מערכת זמן מסונכרנת יכולה לספק יתרונות רבים בתוך מוסדות פיננסיים, כולל:

• הצגת הזמן המדויק ביותר – בענף הפיננסים העניינים נעים בקצב מהיר ויכולים להשתנות בהודעה של רגע. זו הסיבה שמערכת שעון מדויקת 
ואמינה חיונית לבית העסק. המערכת של חברת Sapling לא רק מספקת את הזמן המדויק ביותר, היא אף מתעדכנת אוטומטית עם המעבר 

לשעון חורף / קיץ ולאחר הפסקת חשמל. בכך נחסכים לארגון זמן וכסף בעדכון כל שעון בבית העסק, ומושג הבטחון שהשעונים מציגים את הזמן 
המדויק בכל עת.

• האפשרויות הטמונות בשעון-אזורי-זמן – מאחר ששוקי הון, בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים פרושים בכל רחבי העולם, התקשורת עם משרד 
לוויין, בנקים אחרים וארגונים פיננסיים אחרים הפועלים באזורי זמן שונים עשויה להפוך להכרחית. בכדי לתקשר ביעילות עם מוסדות גלובליים 

אלו, חברת Sapling מציעה שעון-אזורי-זמן, המציג את השעה במיקום הנוכחי שלך, כמו גם את השעה באזורים שונים ובמדינות אחרות. יישומה 
של תכונה זו בארגון תאפשר לכל העובדים לדעת מתי נפתח שוק ההון במדינה מסוימת, מתי הבנק פתוח לעסקים ומתי החל משרד לוויין של 

חברה את יום העבודה שלו.
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