
משרדי ממשלה ומערכות זמן מסונכרנות

מספר עצום של משרדי ממשלה, ממוקמים בכל רחבי העולם ומוציאים אל הפועל החלטות חשובות על בסיס יומיומי. בין אם זה נוגע למיסים, 
מימון של ארגון מסוים או הקמת רמזור חדש בצומת עמוס – על המשרד הממשלתי לפעול באופן היעיל ביותר האפשרי בכדי לוודא שכל 

האפשרויות נלקחות בחשבון. מאחר שזרועות ממשלתיות פועלות באופן תמידי תחת מועדי סיום קפדניים, התקנתה של מערכת זמן מסונכרנת 
יכולה לספק עבור העובדים סביבה מאורגנת ונוחה יותר.

להלן כמה מן היתרונות שיכולה מערכת זמן מסונכרן לספק למשרד ממשלתי:

• פתרון יעיל כלכלית – כאשר אתם רוכשים מערכת שעון מסונכרן של חברת Sapling, לא רק שאתם מתקינים את מערכת הזמן החדשנית 
ביותר המצויה בשוק, אתם גם מקבלים יתרונות נוספים שמערכות שעונים אחרות אינן מסוגלות לספק. לדוגמא, במקרה של הפסקת חשמל או 

במעבר לשעון קיץ, אין כל צורך לדאוג באשר לכיוונון של כל שעון במערכת - השעונים מתוכנתים להתעדכן מאליהם באופן אוטומטי. מערכת שעון 
של חברת Sapling מספקת גם את האפשרות לתכנת את המערכת להדליק/לכבות אורות, לתזמן את מערכת החימום או המיזוג שיידלקו או 

ייכבו בזמנים שנקבעו מראש, ולשלוט בהתקנים נוספים רבים. יתרונות אלו חוסכים לא רק זמן, אלא אף כסף.

• העברת מסרים דחופים – כאשר אתם רוכשים מערכת שעונים דיגיטליים מסונכרנים של חברת Sapling, אתם מקבלים אפשרות לתכנת את 
המערכת להציג הודעות מסוימות במקרי חירום. ניתן, לדוגמא, לתכנת את השעונים הדיגיטליים במערכת שלכם להציג 100 במקרה שמתעורר 

מצב חירום. כך יוכלו עובדי הממשלה לצאת בבטחה מהבניין במקרה חירום.

התקנתה של מערכת שעון מסונכרן היא חיונית כדי לעזור למשרדי ממשלה להשאר מתואמים בכל שעה, בכל רחב העולם. בהינתן כל התכונות 
שמציעים השעונים של חברת Sapling, זו אחת ההחלטות הפשוטות ביותר שצריך ארגון ממשלתי לקבל.

• אפשרויות שעון-אזורי-זמן – למשרדי ממשלה מסוימים יש שלוחות הממוקמות ברחבי העולם, כשרבות מהן מצויות באזורי זמן שונים. בכדי 
לתאם שיחות וועידה בין עובדים, לקבוע זמנים נוחים לישיבות ולדעת מתי לצפות לחזרתו של מסמך ממשלתי חשוב, חברת Sapling מציעה 
שעון-אזורי-זמן שיסייע לעובדי ממשלה לתאם את זמנם טוב יותר עם ארגונים ברחבי העולם. שעון-אזורי- הזמן של חברת Sapling מציג את 

הזמן המקומי, כמו גם את השעה באזורים אחרים או במדינות שונות ברחבי העולם. שעון- אזורי-הזמן יכול לסייע לעובדי ממשלה לתכנן את יומם 
על-ידי כך שיידעו בדיוק מהי השעה בכל מקום נתון ויוכלו לקבוע פגישות הכרחיות, שיחות ועידה או צורות אחרות של תקשורת.

• מוצרים באיכות גבוהה, עמידים לאורך זמן – כאשר גופים שונים מוציאים כספי מיסים על ציוד ממשלתי, חשוב  לרכוש עבור המשרדים 
מוצרים באיכות גבוהה, שיהיו עמידים לאורך זמן. כל השעונים של חברת Sapling מיוצרים באיכות גבוהה על מנת לעמות בסטנדרטים 

בינלאומיים.  

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם  אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


