
Systemy synchronizacji czasu w organach państwowych 

W licznych instytucjach państwowych znajdujących się na całym świecie codziennie zapadają ważne decyzje. Bez względu na to, czy dotyczą one 
podatków, funduszy dla organizacji, czy umieszczenia nowych świateł drogowych na ruchliwym skrzyżowaniu, biuro państwowe musi funkcjonować jak 
najskuteczniej, aby zapewnić, że wszystkie warunki zostały uwzględnione. W związku z tym, że w pracy organów państwowych zawsze obowiązują 
ścisłe terminy, instalacja systemu synchronizacji czasu może zapewnić bardziej zorganizowane, mniej stresujące środowisko dla pracowników. 

Poniżej podajemy kilka korzyści, jakie może zaoferować zsynchronizowany system zegarowy biurom państwowym:

• Ekonomiczne rozwiązanie – zakup zsynchronizowanego systemu zegarowego Sapling oznacza nie tylko instalację najnowocześniejszego 
systemu dostępnego na rynku, ale również dodatkowe korzyści, których inne systemy zegarowe nie są w stanie zaoferować. Przykładowo w przypadku 
przerwy w dostawie energii lub zmiany czasu na letni lub zimowy, nie trzeba zajmować się przestawianiem każdego zegara w systemie; 
zaprogramowana jest automatyczna aktualizacja zegarów. System zegarowy Sapling zapewnia również możliwość zaprogramowania włączania i 
wyłączania oświetlenia, ustawienia godzin włączania i wyłączania klimatyzacji i ogrzewania oraz kontrolowania wielu innych urządzeń. Funkcje te nie 
tylko oszczędzają czas, lecz również pieniądze. 

• Możliwość pokazywania czasu w różnych strefach czasowych – biura niektórych instytucji państwowych rozmieszczone są na całym świecie, 
a wiele z nich w różnych strefach czasowych. W celu koordynowania konferencji telefonicznych, wyznaczania odpowiedniego czasu spotkań czy ter-
minu, w jakim można oczekiwać otrzymania ważnego dokumentu państwowego, firma Sapling oferuje zegar wielostrefowy, który pomoże urzędnikom 
państwowym dokładnie ustalić czas pod kątem współpracy z organizacjami na całym świecie. Zegar wielostrefowy Sapling pokazuje czas lokalny oraz 
czas w innych regionach lub krajach wokół całego globu. Zegar wielostrefowy ułatwia pracownikom państwowym planowanie dnia. Dzięki niemu wiedzą 
dokładnie, która jest godzina w każdym miejscu na świecie i mogą odpowiednio zaplanować spotkania, konferencje telefoniczne lub inne formy kontaktu. 

Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego jest niezbędna, by ułatwić państwowym instytucjom na całym świecie punktualne funkcjonowanie.. 
Biorąc pod uwagę wszystkie funkcje zegarów Sapling, decyzja o ich zastosowaniu to jedna z najłatwiejszych decyzji, jakie organ państwowy może 
podjąć.

• Komunikaty awaryjne – zakup zsynchronizowanego systemu zegarów cyfrowych Sapling zapewnia możliwość zaprogramowania go w celu 
wyświetlenia pewnych komunikatów w nagłych wypadkach. Na przykład można zaprogramować zegary cyfrowe w całym systemie tak, by wyświetlały 
takie komunikaty jak POŻAR lub 112 w przypadku sytuacji zagrożenia. Umożliwi to pracownikom państwowym bezpieczne wyjście z budynku w nagłych 
wypadkach.  

• Trwałe produkty wysokiej jakości – w przypadku wydawania funduszy publicznych na sprzęt państwowy istotne jest, by zakupić dla biur produkty 
trwałe i wysokiej jakości. Priorytetem obowiązującym podczas produkcji zegarów Sapling jest ich trwałość, dlatego też wszystkie konstruowane są z na-
jlepszych dostępnych materiałów. Wszystkie produkty firmy Sapling są ponadto projektowane i montowane w Stanach Zjednoczonych w naszej siedzibie 
głównej w Huntingdon Valley, w Pensylwanii. 

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


