
תעשיית האירוח ומערכות זמן מסונכרנות

המטרה הראשית של כל ארגון בתעשיית האירוח היא לספק את רצון האורחים בכדי לזכות בביקורים חוזרים ובביקורות חיוביות מצד לקוחות. 
בין אם מדובר ביצירת פעילויות בהן יוכלו האורחים להשתתף, בניהול שיחות השכמה או בעמידה בלוחות הזמנים הדרושים להכנת החדרים עד 

לשעת הכניסה לחדר - משימות הללו ורבות אחרות ניתן לשפר עם התקנתה של מערכת זמן מסונכרנת, שיכולה לספק נוחות נוספת לאורחים 
ולצוות העובדים.

• להעצים את חווית האורח – בין אם מטרת ביקורו של האורח במלון או באתר מסוימים היא עסקים או 
הנאה, הענקת החוויה הטובה ביותר האפשרית היא הכרחית בכדי להבטיח ביקור חוזר. מערכת שעונים 

מסונכרן של Sapling מציגה את השעה המדויקת בכל השעונים בכל רחבי העסק. מערכת זו יכולה לסייע 
לאורחים להגיע בזמן לפעילויות בהן הם מעוניינים לקחת חלק, כגון סיורים באזור, פגישה עם חברים 

לארוחת ערב, צפייה בהצגה ועוד. זמן מסונכרן ומדוייק יכול גם לסייע לאורחים כשמגיעה השעה לעזוב את 
המלון. כאשר כל השעונים במלון מסונכרנים, סיכויו של האורח לאחר בשעת עזיבת החדר הוא נמוך יותר.

המערכת של מערכת זמן מסונכרנת עובדים ואורחים כאחד יכולים לבדל מלון או אתר נופש מסוים אל מול המתחרים מהתעשייה, ולבנות מוניטין 
טובים יותר. העובדים יהיו יעילים יותר, הודות למערכת השעונים המסונכרנת שמספקת להם את היכולת לנהל את הזמן שלהם במיטביות. כמו 

כן, המערכת תסייע לך לוודא שצרכי האורחים שלך מסופקים, ושהם זוכים לחוויית אירוח שלמה ומהנה.

מערכת שעונים מסונכרנים יכולה להועיל לעסק בתעשיית האירוח במגוון דרכים, כולל:

• שיפור שירות הלקוחות – כאשר ישנה לכידות בקרב העובדים באשר לשעה, יש סיכוי גבוה יותר לכך שהם יהיו נוכחים בעמדתם בזמן הנכון. 
עם התקנתה של מערכת זמן מסונכרנת, הופכת החוויה כולה לנוחה ונעימה יותר, כאשר צוות העובדים של אתר הנופש מאורגן יותר במקום 

העבודה.

• אפשרויות שעון-אזורי-זמן – שעוני אזורי-הזמן של Sapling יעילים במיוחד עבור אלו הנוסעים ממקום למקום למטרות עסקיות. כאשר אנשים 
נוסעים אל מעבר לים או לאזור זמן אחר, יכול שעון-אזורי-זמן המותקן בלובי המלון ו/או בחדרי הישיבות  לסייע רבות בניהול הזמן. תצוגת השעה 

במספר מדינות או אזורים בלובי או בחדרי הישיבות של מלון יכולה לסייע לאנשי מקצוע להישאר בשליטה בעבודתם במהלך נסיעות עסקיות, 
מה שמהווה יתרון משמעותי גם למוניטין של המלון וגם לאיש/אשת העסקים. השימוש בשעון-אזורי-זמן תורם רבות גם בעת עריכת כנסים וקיום 

שיחות עם לקוחות בינלאומיים. כאשר אתה מודע לשעה על-פיה עובד הלקוח שלך, אתה יכול לפעול בהתאם, דבר החיוני לשמירה על יחסים 
עסקיים. 

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


