
Konaklama ve Senkronize Saat Sistemleri 

Konaklama sektöründeki herhangi bir kuruluşun ana hedefi, işin tekrarlanmasını sağlamak ve müşterilerinden olumlu geri bildirimler almak için, 
konuklarını memnun etmektir. Konuklara katılacakları etkinlikler düzenlemek, uyandırma çağrılarını yönetmek, odaların otele giriş anında hazır olmasını 
sağlamak, vb. tüm görevler ve daha fazlası, senkronize bir saat sisteminin kurulumuyla daha iyi düzeye yükseltilebilir ve konuklara ve personele ek 
konfor sunulabilir. 

• Konuğun Deneyimini Zenginleştirmek – Konuk ister özel bir otelde, ister iş veya keyif amaçlı bir dinlenme te-
sisinde kalsın, ona mümkün olan en iyi deneyimi sunmak, tekrar gelmesini sağlamak açısından gereklidir. Sapling 
senkronize saat sistemleri, bir tesiste bulunan tüm saatlerde en doğru zamanı görüntülerler. Bu sistem, konukların 
çevre turları gibi katılmak istedikleri herhangi bir etkinliğe tam zamanında gelmesine, akşam yemeğinde 
arkadaşlarıyla gecikmeden buluşmasına, bir gösteriyi eksiksiz izleyebilmesine, vb. yardımcı olur. Senkronize 
edilmiş zaman, konukların otelden ayrılma anında da faydalı olur. Birçok otel ve dinlenme tesisi, konukların 
tesisten gün içinde belirli bir zamanda çıkış yapmasını zorunlu kılar. Bazı durumlarda, otelden belirtilen zamandan 
geç çıkış yapan bir konuk ücretlendirilebilir. Oteldeki tüm saatlerin senkronize edilmesi durumunda, bir konuğun 
otelden çıkış yapma zamanı geldiğinde geç kalma olasılığı azalacaktır. 

Üstün bir senkronize saat sistemi ile, çalışanlar ve konuklar bir otel veya dinlenme tesisini sektör içindeki rakiplerinden farklı kılabilir ve daha güçlü bir iti-
bar kazanabilirler. Konuklar, ikametleri süresince kendileriyle ilgilenildiğini hissedecek ve kendilerine zamanlarını verimli şekilde yönetme olanağı tanıyan 
senkronize saat sistemi sayesinde mümkün olan en üst düzeyde verimli çalışacak ve otel çalışanlarından en iyi hizmeti alacaktır. Otel veya dinlenme 
tesisinize bir senkronize saat sistemi eklemek, konuklarınızın ihtiyaçlarının karşılandığından ve genel olarak keyifli zaman geçirdiklerinden emin olmanızı 
sağlayacaktır.

Senkronize bir saat sistemi konaklama sektöründeki bir tesise şu avantajları sunabilir: 

• Müşteri Hizmetlerini İyileştirmek - Çalışanlar arasında zaman konusunda bir bütünlük olduğunda, görev yerlerinde gereken zamanda hazır bu-
lunma olasılığı da artacaktır. Senkronize bir saat sisteminin uygulamaya konmasıyla dinlenme tesisinin personeli görev yerlerinde daha iyi organize 
olacağından, genel deneyim daha rahat ve keyifli hale gelir.

• Zaman Dilimi Saatinin Yetenekleri – Sapling’in zaman dilimi saatleri, özellikle iş amaçlı seyahat eden kişiler için yararlıdır. Denizaşırı veya farklı 
zaman dilimlerine yolculuk yapan kişilerin, otel lobisinde ve/veya konferans salonunda kurulu bir zaman dilimi saatini görmesi, onlara zaman yönetimler-
inde muazzam yardımcı olacaktır. Farklı ülke veya bölgelerin saatlerinin bir otel lobisinde veya konferans salonunda görüntülenmesi, profesyonellerin 
iş seyahatleri sırasında işleri hakkında bilgi sahibi olmalarını kolaylaştıracak ve bu durum, gerek otelin şöhreti, gerekse yolculuk yapan profesyonel 
açısından mükemmel sonuçlar doğuracaktır. Bir zaman dilimi saati kullanmak, konferanslar sırasında veya uluslararası müşterilerle telefon veya video 
görüşmeleri yürütürken de yararlıdır. Müşterinizin çalışma saatlerinin farkında olduğunuzda buna göre davranabilir ve iş ilişkilerinizi sürdürmekte sorun 
yaşamayabilirsiniz. 

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


