
الجهات الحكومية وأنظمة الوقت المتزامن

هناك الكثير من المكاتب الحكومية في جميع أنحاء العالم التي تنفذ قرارات مهمة بشكل يومي. سواء تعلق األمر بالضرائب أو بتمويل جهة معينة أو بوضع إشارة مرور جديدة 
عند تقاطع مزدحم، فإن على أي مكتب حكومي أن يعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة من أجل التأكد من اإليفاء بجميع المتطلبات. وألن الجهات الحكومية تعمل باستمرار في 

إطار مواعيد صارمة، فمن الممكن أن يوفر تركيب نظام الوقت المتزامن بيئة أكثر تنظيما وأقل إرهاقا للموظفين فيها.

فيما يلي بعض الفوائد التي من الممكن أن يوفرها نظام الوقت المتزامن لمكتب حكومي:

• حل فعال من حيث التكلفة - عندما تشتري نظام التوقيت المتزامن من Sapling، فأنت ال تقوم فقط بتركيب نظام الوقت األكثر حداثة في السوق، بل تتلقى أيضا فوائد 
إضافية ال تستطيع النظم األخرى توفيرها. فعلى سبيل المثال، وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي أو التوقيت الصيفي، ال حاجة للقلق بشأن ضبط كل ساعة داخل النظام، 

فالساعات مبرمجة لتحديث نفسها تلقائياً. يوفر نظام التوقيت من Sapling أيضا القدرة على برمجة النظام لتشغيل األضواء وإطفائها، وجدولة تشغيل وإيقاف أنظمة التدفئة أو 
تكييف الهواء حسب أوقات محددة سلفاً، ومراقبة أجهزة إضافية كثيرة. هذه الفوائد ال توفر الوقت فقط، بل توفر المال أيضاً.

• خاصية رسائل الطوارئ – عندما تشترون نظام ساعة متزامنة من Sapling، فإن لديكم القدرة على برمجة النظام لعرض رسائل معينة في حاالت الطوارئ. على سبيل 
المثال، يمكنكم برمجة الساعات الرقمية في إطار النظام الخاص بكم لعرض كلمة “حريق” أو رقم االتصال بالطوارئ إن نشأ وضع حرج ما. يمكن أن تساعد هذه الخاصية 

موظفي الحكومة للخروج بأمان من المبنى في حالة الطوارئ.

يعد تركيب نظام ساعة متزامن أمراً ضرورياً لمساعدة المكاتب الحكومية على ضبط الوقت في جميع أنحاء العالم. ومع كل من الميزات التي توفرها ساعات Sapling، فإن 
هذا يعد من أسهل القرارات التي يمكن أن تتخذها مؤسسة حكومية.

• قدرات ساعة المناطق الزمنية - لبعض الوكاالت الحكومية مكاتب تقع في جميع أنحاء العالم، ويتواجد الكثير منها في مناطق زمنية مختلفة. من أجل تنسيق المكالمات 
الجماعية للموظفين وجدولة مواعيد مناسبة لالجتماعات وتوقع وقت إرجاع وثيقة حكومية مهمة، توفر Sapling ساعة المناطق الزمنية من أجل مساعدة موظفي الحكومة 

على تنسيق الوقت بصورة أفضل مع المنظمات في جميع أنحاء العالم. تعرض ساعة المناطق الزمنية من Sapling الوقت في موقعكم الحالي وفي مناطق أو دول أخرى حول 
العالم. يمكن أن تساعد ساعة المناطق الزمنية من Sapling موظفي الحكومة في تخطيط يومهم من خالل معرفة الوقت بالتحديد في جميع المواقع وإعداد االجتماعات الالزمة 

والمكالمات الجماعية أو غيرها من أشكال التواصل.

• منتجات ذات جودة عالية وعمر طويل - عندما تنفق األموال العامة لشراء معدات للحكومة، فمن المهم أن تبتاع الجهات الحكومية منتجات عالية الجودة وطويلة األمد 
لمكاتبها. لقد تم صنع كل ساعات Sapling لتعمر طويال، باستخدام أفضل المواد المتاحة. إلى جانب ذلك، فقد تصميم وتجميع جميع منتجات Sapling في الواليات المتحدة، 

في مقرنا الرئيسي في هانتينجدون فالي بوالية بنسلفانيا.

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.


