
Systemy synchronizacji czasu w instytucjach finansowych 

Banki, a także inne instytucje finansowe, takie jak firmy brokerskie, firmy funduszy powierniczych, a nawet globalne giełdy papierów wartościowych, są 
ważnymi czynnikami stabilności gospodarki zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnoświatowej. Organizacje tego typu odgrywają ogromną rolę w bieżącej 
i przyszłej sytuacji finansowej wielu osób.  Ponieważ instytucje te mają tak wielkie znaczenie, istotna jest jak najwyższa efektywność ich działania. Jej 
osiągnięcie może ułatwić instalacja systemu zsychronizowanych zegarów na terenie banków i innych instytucji finansowych. 

•  Śledzenie czasu przez pracowników – podczas wykonywania takich zadań jak obrót papierami 
wartościowymi, zarządzanie funduszami powierniczymi i udzielanie pomocy klientom w podejmowaniu decyzji fi-
nansowych, niezmiernie ważna jest jak najwyższa efektywność zarządzania czasem przez pracowników instytucji 
finansowych Dzięki instalacji systemu synchronizacji czasu wszyscy pracownicy będą funkcjonować dokładnie 
w takim samym czasie. Mając ciągłą świadomość czasu, pracownicy będą wiedzieć, ile mają czasu na przelew 
środków do banku w innej części kraju, by sprzedać lub kupić papiery wartościowe dla klienta lub wziąć udział w 
konferencji lub spotkaniu. 

Zarządzanie oszczędnościami klienta, funduszami emerytalnymi lub portfelem akcji jest niełatwym zadaniem, a zastanawianie się, czy czas na biurowym 
zegarze jest prawidłowy, nie powinno go utrudniać. Dzięki instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego Sapling, instytucja finansowa zapewnia 
sobie organizację działania na podstawie dokładnie i niezawodnie podanego czasu. 

System synchronizacji czasu w instytucjach finansowych może być bardzo korzystny, gdyż zapewnia: 

•  Zegary pokazujące czas w różnych strefach czasowych – ponieważ giełdy, banki i inne instytucje finansowe rozmieszczone są na całym świecie, 
niezbędna może być komunikacja z filią biura, różnymi bankami i innymi organizacjami finansowymi, które działają w różnych strefach czasowych. Aby 
ułatwić efektywną komunikację tych globalnych instytucji, firma Sapling oferuje zegar wielostrefowy, który pokazuje czas lokalny oraz czas w innych re-
gionach lub krajach. Stosowanie tej funkcji w danej organizacji umożliwi wszystkim pracownikom śledzenie, kiedy otwarta zostanie giełda w konkretnym 
kraju, kiedy bank rozpoczyna pracę i kiedy filia biura firmy rozpoczęła dzień pracy. 

•  Najdokładniejsze możliwe wyświetlenie czasu – w sektorze finansowym rozwój wypadków jest szybki i może błyskawicznie ulec zmianie. W 
związku z tym niezbędne jest posiadanie dokładnego i niezawodnego systemu zegarów w biurze. System zegarowy Sapling nie tylko zapewnia 
najwyższy stopień dokładności podawanej godziny, ale ma również możliwość automatycznej aktualizacji prawidłowego czasu po jego zmianie na letni 
lub zimowy lub po przerwie dopływu zasilania. Aktualizacja każdego zegara w budynku oszczędza organizacji czas i pieniądze oraz daje pewność, że 
zegary będą zawsze pokazywać prawidłowy czas.  

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


