
Instituições financeiras e sistemas de horário sincronizado 

Bancos e outras instituições financeiras, como empresas de corretagem, empresas de fundos mútuos e mesmo os mercados globais de ações, são importantes 

para a estabilidade da economia doméstica e mundial. Esses tipos de organizações desempenham uma função importante no presente e no futuro financeiro 

das pessoas. Já que uma grande responsabilidade recai sobre essas instituições, é fundamental que elas operem com a maior eficiência possível. Por isso, 

bancos e outras instituições financeiras podem se beneficiar da implantação de um sistema de relógios sincronizados em uma instalação. 

• Consciência do horário para funcionários – Com tarefas como negociar ações, gerenciar fundos mútuos e ajudar 

clientes a tomar decisões monetárias, é importante que os funcionários de uma organização financeira gerenciem 

o tempo da maneira mais eficiente. Com a instalação de um sistema de horário sincronizado, todos os funcionários 

operarão exatamente no mesmo horário. Com total consciência do horário, os funcionários saberão quanto tempo 

eles têm para fazer transferências financeiras entre bancos, negociar ações para um cliente ou participar de uma 

reunião ou teleconferência. 

Gerenciar as economias de um cliente, fundos de pensão ou um portfólio de ações é um trabalho desafiador. Tentar descobrir se o horário em uma instalação 

está correto não precisa ser um problema. Com a implementação de um sistema de relógios sincronizados da Sapling, qualquer instituição pode ter certeza de 

que está operando de acordo com uma fonte de horário precisa e confiável. 

Um sistema relógios sincronizados pode fornecer muitos benefícios a instituições financeiras, como: 

• Exibição do horário mais preciso – No setor financeiro, as coisas acontecem em um ritmo muito acelerado e podem mudar de um momento para o 

outro. Por isso, é fundamental ter um sistema de relógio preciso e confiável nas instalações. Um sistema de relógios da Sapling não apenas fornece o horário 

mais preciso, mas também atualiza automaticamente o horário correto para o horário de verão ou em caso de falta de energia. Isso poupa tempo e dinheiro 

de uma organização atualizando todos os relógios na instalação e também garante que os relógios estão exibindo o horário preciso sempre. 

• Recursos de fuso horário – Como mercados de ações, bancos e outras instituições financeiras estão localizados no mundo todo, é necessário 

comunicar-se com um escritório satélite, vários bancos e outras organizações financeiras que operam em diferentes fusos horários. Para se comunicar de 

maneira eficiente com essas instituições globais, a Sapling oferece um relógio de fuso horário que exibe o horário no local atual, bem como o horário em 

outras regiões ou países. A implementação desse recurso em uma organização permitirá a todos os funcionários saber quando um mercado de ações de um 

país específico abre, quando um banco está aberto para negócios e quando um escritório satélite da empresa iniciou seu dia útil. 

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


