
Órgãos governamentais e sistemas de horário sincronizado 

Há muitos órgãos governamentais localizados em todo o mundo que tomam decisões importantes diariamente. Seja com relação a impostos, fundos para 

uma organização específica ou a instalação de um novo sinal de trânsito em um cruzamento movimentado, um órgão governamental precisa operar da 

forma mais eficiente possível para garantir que tudo esteja sob controle. Como os órgãos governamentais estão sempre trabalhando com prazos apertados, a 

instalação de um sistema de horário sincronizado pode oferecer um ambiente mais organizado e menos estressante para os funcionários. 

Veja a seguir alguns benefícios que um sistema de horário sincronizado oferece a um órgão governamental:

• Soluções econômicas - Quando você adquire um sistema de relógios sincronizados da Sapling, não está instalando apenas o sistema de horário mais 

moderno do mercado, também está recebendo os benefícios adicionais que outros sistemas de relógios não oferecem. Por exemplo, em caso de falta de 

energia, ou de mudança para o horário de verão e de volta para o horário oficial, não há necessidade de você se preocupar com o ajuste de todos os relógios 

do sistema. Os relógios são programados para se atualizar automaticamente. Um sistema de relógios sincronizados da Sapling também possui o recurso 

de programação do sistema para acender/apagar luzes, regular a temperatura ou ligar/desligar o ar-condicionado em horários pré-determinados, além de 

controlar muitos outros dispositivos. Esses benefícios poupam não apenas tempo, mas também dinheiro. 

• Recursos de fuso horário -  Alguns órgãos governamentais têm escritórios localizados no mundo inteiro, muitos dos quais estão situados em fusos 

horários diferentes. Para coordenar teleconferências de funcionários, agendar horários adequados de reuniões e saber quando esperar o retorno de um 

documento governamental importante, a Sapling oferece um relógio de fuso horário que ajuda os funcionários governamentais a coordenar melhor seu 

horário em relação a organizações em todo o mundo. O relógio de fuso horário da Sapling exibe o horário no local onde você está e em outras regiões ou 

países do mundo. O relógio de fuso horário ajuda funcionários governamentais a planejar seu dia, permitindo que eles saibam exatamente que horas são em 

todas as localidades e organizem as reuniões necessárias, teleconferências ou outras formas de interação. 

A instalação de um sistema de relógios sincronizados é essencial para auxiliar os órgãos governamentais a se manter no horário no todo inteiro.  Com todos 

os recursos que os relógios da Sapling oferecem, adquiri-los é uma das decisões mais simples que um órgão governamental deve tomar.

• Mensagens de emergência - Quando você adquire um sistema de relógios digitais sincronizados da Sapling, pode programar o sistema para mostrar 

certas mensagens em caso de emergência. Por exemplo, você pode programar os relógios digitais do sistema para mostrar as palavras FOGO ou os telefones 

de emergência se uma situação de risco surgir. Esse recurso pode ajudar os funcionários governamentais a sair do prédio em segurança em caso de 

emergência. 

• Produtos de alta qualidade e grande durabilidade - Ao investir o dinheiro de impostos dos contribuintes em equipamentos para o governo, é 

importante adquirir produtos de alta qualidade e de longa durabilidade para seus escritórios. Todos os relógios da Sapling são feitos para durar, construídos 

com os melhores materiais disponíveis no mercado. Além disso, todos os produtos da Sapling são projetados e montados em nossa matriz, localizada em 

Huntingdon Valley, na Pensilvânia, Estados Unidos.

Para obter informações mais detalhadas, consulte um representante local.


