
Devlet Daireleri ve Senkronize Saat Sistemleri 

Dünyanın dört bir yanında her gün önemli kararlar alan sayısız devlet dairesi bulunmaktadır. İster vergilerle ilgili olsun, ister belirli bir organizasyonu 

finansal açıdan desteklesin veya işlek bir noktaya yeni bir trafik lambası yerleştirsin, bir devlet dairesi, tüm konuların ele alındığından emin olmak için 

mümkün olduğunca verimli çalışmalıdır. Devlet daireleri sürekli katı zaman sınırlamaları ile çalıştığından, bir senkronize saat sisteminin kurulumu, 

çalışanlar için daha organize ve daha az stresli bir ortam sağlayabilir. 

Senkronize bir saat sisteminin bir devlet dairesine getirebileceği faydalardan birkaçı aşağıda verilmektedir:

• Uygun Maliyetli Çözüm – Bir Sapling senkronize saat sistemini satın aldığınızda sadece piyasadaki en modern zaman sistemini uygulamaya 

geçirmiyorsunuz, aynı zamanda diğer saat sistemlerinin sunamadığı ek avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Örneğin, bir güç kesintisi veya Yaz 

Saati Uygulaması halinde, sistem içindeki her saati ayrı ayrı ayarlamak konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor; saatler kendilerini otomatik 

olarak güncellemek üzere programlanmıştır. Sapling senkronize saat sistemi, sistemin programlanarak önceden belirlenmiş saatlerde lambaları 

açıp/söndürmesine, ısıtma veya havalandırma sistemlerini devreye alıp/devreden çıkarmasına ve bir birçok ek cihazı kontrol etmesine de olanak sağlar. 

Bu avantajlar sadece zamandan tasarruf sağlamaz, aynı zamanda para tasarrufu da sağlar. 

• Acil Durum İletileri – Bir Sapling senkronize dijital saat sistemi satın aldığınızda, acil bir durumda belirli mesajları görüntülemek üzere sistemi 

programlama yeteneğine de sahip olursunuz. Örneğin, sisteminiz içindeki dijital saatleri, acil bir durum ortaya çıktığında FiRE (YANGIN) veya 911 (ACİL 

DURUM) kelimelerini görüntülemek üzere programlayabilirsiniz. Bu yetenek, acil bir durumda devlet memurlarına binadan güvenli şekilde çıkmalarında 

yardımcı olabilir. 

Senkronize bir saat sistemini uygulamaya geçirmek, tüm dünyadaki resmi dairelerin dakikliğine yardımcı olması açısından da gereklidir. Sapling saatleri, 
sunduğu tüm özelliklerle, bir devlet dairesinin alması gereken en kolay kararlardan biridir.

• Zaman Dilimi Saatinin Yetenekleri – Bazı resmi kurumların, birçoğu farklı zaman dilimlerinde yer alan, tüm dünyaya yayılmış ofisleri bulunur. 

Çalışanların konferans görüşmeleri yapabilmesini koordine edebilmek, uygun toplantı zamanlarını programlayabilmek ve önemli bir resmi belgenin 

ne zaman geri döneceğini belirleyebilmek amacıyla, Sapling, devlet memurlarına zamanlarını tüm dünyadaki organizasyonlarla daha iyi koordine 

etmelerinde yardımcı olacak bir zaman dilimi saati sunuyor. Sapling’in zaman dilimi saati, hem bulunduğunuz noktadaki zamanı, hem de dünyadaki diğer 

bölge veya ülkelerdeki zamanı görüntülüyor. Zaman dilimi saati devlet memurlarına günlerini, tüm yerleşimlerdeki tam saati bilerek planlamalarında ve 

toplantı, konferans görüşmesi veya diğer yüz yüze görüşme programlarını oluşturmalarında yardımcı oluyor.   

• Yüksek Kalite, Dayanıklı Ürünler – Resmi kurumların vergi gelirlerini devlet ekipmanlarına harcarken, ofisleri için yüksek kalitede, dayanıklı ürünler 

satın almaları önemlidir. Sapling’in tüm saatleri mümkün olan en iyi malzemelerden yapılmıştır ve uzun yıllar eskimeden kalacak kadar dayanıklıdır. 

Ayrıca, Sapling’in tüm ürünleri ABD’de, Pennsylvania - Huntingdon Valley’de bulunan genel merkezimizde tasarlanır ve monte edilir. 

Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.


