Finans Kurumları ve Senkronize Saat Sistemleri

Bankalar ve aracı kurumlar, yatırım fonu ve hatta küresel borsalar gibi diğer finans kurumları, ülke içinde ve tüm dünyada ekonominin istikrarı açısından
önemlidir. Bu tür kurumlar, birçok insanın mali durumu ve geleceği açısından önemli bir rol oynarlar. Bu kurumlar üzerinde böylesi büyük bir yük
olduğundan, mümkün olan en yüksek verimlilikle çalışmalarını sağlamak önemli bir konudur. Bunu gerçekleştirmek için, bankalar ve diğer finans
kurumlarının tesis-içi senkronize bir saat sisteminden yararlanmaları gerekir.
Senkronize saat sistemi, bir finans kurumuna şu avantajları sunabilir:
• Çalışanlar İçin Zaman Farkındalığı – Hisse senedi işlemleri gerçekleştirmek, yatırım fonlarını yönetmek
ve müşterilere mali kararlar almalarında yardımcı olmak gibi görevler söz konusu olduğunda, bir finans kurumu çalışanlarının zamanlarını en üst düzeyde verimlilikle yönetmesi önem kazanır. Senkronize bir saat
sisteminin kurulumuyla tüm çalışanlar, tam olarak aynı zamanda işlem yaparlar. Bu eksiksiz zaman farkındalığı
sayesinde, çalışanlar ülke dışındaki bir bankaya para transfer etmek, bir müşteri için hisse senedi satın almak
veya satmak veya bir konferans görüşmesi veya toplantısına katılmak için ne kadar zamanları olduğunu net
biçimde görebilecektir.
• Zaman Dilimi Saatinin Yetenekleri – Borsalar, bankalar veya diğer finans kurumları dünyanın dört bir yanına dağılmış olduğundan, farklı zaman
dilimlerinde çalışan bir uydu şube, çeşitli bankalar ve diğer finans kurumları ile iletişim kurmak gerekebilir. Bu küresel kurumlarla verimli biçimde iletişimi
sağlamak için, Sapling, hem bulunduğunuz noktadaki zamanı, hem de diğer bölge veya ülkelerdeki zamanı görüntüleyen bir zaman dilimi saati sunuyor.
Bir organizasyona bu özelliği eklemek, tüm çalışanların belirli bir ülkenin borsasının veya bir bankanın işlem yapmak için ne zaman açıldığını veya bir
şirketin uydu şubesinin günlük mesaisine ne zaman başladığını bilmesine olanak sağlayacaktır.
• En Doğru Zamanı Görüntülemek - Finans sektöründe ivme yüksektir ve her şey bir anda değişebilir. Bu nedenle, tesis içinde doğru ve güvenilir bir
saat sisteminin bulunması yararlıdır. Sapling’in saat sistemi sadece en doğru saati sunmaz, aynı zamanda Yaz Saati Uygulaması başladığında veya
bir güç kesintisi meydana geldiğinde, kendisini doğru zamana otomatik olarak günceller. Tesisteki her saatin kendisini otomatik olarak güncellemesi
organizasyona zaman ve para tasarrufu sağladığı gibi, saatlerin her an doğru zamanı gösterdiğine dair bir güvence de sunar.

Bir müşterinin tasarruflarını, emeklilik ikramiyesini veya hisse senedi portföyünü yönetmek zorlu bir iştir; bunun yanında tesisteki saatlerin doğru
zamanı gösterip göstermediği bir mesele olmamalıdır. Bir Sapling senkronize saat sisteminin devreye alınması sonrasında tüm finans kurumları,
organizasyonlarının doğru ve güvenilir bir zaman kaynağı üzerinde çalıştığından emin olabilirler.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

