
חברות שילוח ולוגיסטיקה ומערכות זמן מסונכרנות

השימוש במערכת שעונים מסונכרנים בחברת שילוח ולוגיסטיקה, יאפשר לעובדים לעמוד במסגרת של לוחות הזמנים, לדעת את הזמן המדויק 
בכל המחלקות, לצמצם את הזמן המושקע בתחזוקה ולשרת את לקוחות החברה בצורה יעילה וטובה יותר. 

מערכת זמן מסונכרן יכולה לספק תועלות רבות לחברת לוגיסטיקה, כולל:

• זמן אחיד ומדויק – מסירת פריטים של לקוח בזמן, העברת מוצר ליעד ספציפי ווידוא שהסחורות של חברה מוכנות לאיסוף - הינן רק מספר 
משימות שחברת לוגיסטיקה מבצעת על בסיס יומי. התקנת מערכת שעונים מסונכרנים בחברת לוגיסטיקה יכולה לסייע במתן שירות מהיר וכן 
בניית יחסים ארוכי טווח עם הלקוחות. התועלת העיקרית המופקת מהתקנת מערכת שעונים מסונכרנים הינה שכל העובדים פועלים לפי אותו 
מקור זמן מדוייק. זה עשוי לסייע להבטיח שכל בקשות הלקוחות יקבלו מענה בזמן או לפני המועד הנקוב. בנוסף, מערכות הזמן המסונכרנות 
של Sapling מתעדכנות אוטומטית בעת המעבר לשעון קיץ או כאשר מתרחשת הפסקת חשמל פתאומית. במקום לשלוח עובד לעדכן את כל 

השעונים ברחבי המתקן, יכולים המנהלים והעובדים להתמקד בהשלמת המשימות הנחוצות.

• אפשרויות שעון-אזורי-זמן – מקובל שחברות לוגיסטיקה מנהלות עסקים בארצות שונות ובאזורי זמן שונים. Sapling מציעה שעון-אזורי-זמן 
אשר מציג את השעה המקומית ובנוסף את השעה בארצות או אזורים שונים בעולם. כדי לנהל משלוחים ואיסופים המתרחשים במספר אזורי זמן, 

התקנה של שעון-אזורי-זמן תשפר בצורה משמעותית את התכנון והארגון של משימות אלו. יישום שעון-אזורי-זמן מאפשר לחברת הלוגיסטיקה 
לתכנן את מועד הגעתה של חבילה ליעדה ו/או מועד איסופה ממתקן מסוים כדי להבטיח שהיא עומדת בזמני המסירה. שעון-אזורי-זמן מציע 

מודעות מלאה לזמנים בכל האזורים בהם מנהלת החברה את עסקיה, כך שניתן יהיה לעמוד בלוחות הזמנים.

• צמצום הזמן המוקדש לתחזוקה – יישום של מערכת זמן מסונכרנת של Sapling מביאה עימה יכולת לצמצם את הזמן המוקדש לכוונון 
השעונים ומאפשר לעובדים להתמקד בבניית חברה מצליחה. עם התקנתה של מערכת שעונים מסונכרנים, Sapling מציעה ממשק אינטרנט 

מובנה עם שעוני המאסטר מסדרה SMA )SMA Series Master Clocks( המעניקים למנהל המתקן אפשרות להתאים בקלות את ההגדרות 
של שעון המאסטר. בנוסף לתכונה זו, מערכת שעונים מסונכרנים של Sapling מספקת אפשרות להפעיל או לכבות אורות ולתזמן את החימום או 

מערכת מיזוג האוויר, כך שיתחילו או יפסיקו לפעול בזמנים קבועים מראש, וכן לשלוט על מכשירים רבים נוספים ברחבי המתקן.

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

בחברות מכל גודל שהוא, ללא קשר לסוג התעשייה בה הן פועלות, הלוגיסטיקה ממלאת תפקיד חיוני בעסקים. אחד מהרכיבים המרכזיים 
שחברות לוגיסטיקה חייבות להתייחס אליו ברצינות המרבית הוא הזמן. בעוד שזה נדמה כדבר פשוט, תזמון ולוגיסטיקה פועלים יד ביד על מנת 
לסייע לארגונים רבים להצליח. כדי לבנות ולשמור על מערכות יחסים עם לקוחות, חשוב שחברת לוגיסטיקה תמלא את חובותיה בזמן וביעילות 

הגבוהה ביותר האפשרית. עמידה בזמנים הינה המפתח לבניית מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות.


