
Systemy synchronizacji czasu w branży logistycznej

Dzięki instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego w całym zakładzie, pracownicy łatwiej dotrzymają terminów, będą świadomi dokładnego 
czasu we wszystkich działach i skrócą czas zużywany na konserwację systemu. Bez względu na to czy firma logistyczna musi przewieźć towary, 
przechowywać zapasy czy trzymać w magazynie, system synchronizacji czasu zwiększy szanse terminowego dostarczenia towarów klientom.

W każdej firmie, bez względu na jej wielkość i branżę, logistyka odgrywa ogromną rolę w prowadzeniu działalności.. Organizacje muszą wysyłać i 
otrzymywać towary, by zaspokoić potrzeby klientów i utrzymać się na rynku. Jednym z głównych czynników, na których logistyka musi się koncentrować, 
to czas. Choć może się to wydawać banalne, koordynacja w czasie i logistyka ułatwiają wielu organizacjom osiągnięcie sukcesu. W celu rozwinięcia i 
utrzymania relacji z klientami, ważne jest, aby firma logistyczna wykonywała swoje obowiązki na czas i z jak największą wydajnością. Bez względu na to, 
czy dana dostawa związana jest z biznesem, czy ze sprawami osobistymi, punktualność jest kluczem do budowania długotrwałych związków z klientami. 

Do korzyści oferowanych przez system synchronizacji czasu w firmie logistycznej należą:

• Jednakowy i dokładny czas – dostarczenie towaru do klienta na czas, transport produktów do konkretnego miejsca przeznaczenia i upewnienie się, 
że towary firmy są gotowe do odebrania – to tylko kilka możliwych codziennych zadań firmy logistycznej. Zainstalowanie zsynchronizowanego systemu 
zegarowego w zakładzie logistycznym może pomóc w punktualnym wykonaniu usług, jak również w tworzeniu długotrwałych relacji z klientami. Główną 
zaletą instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego jest funkcjonowanie wszystkich pracowników na podstawie jednakowego czasu. Pomoże 
to zrealizować zlecenia wszystkich klientów w terminie lub wcześniej. Zsynchronizowany system zegarowy Sapling automatycznie wprowadza ponadto 
zmianę czasu na letni lub zimowy lub w następstwie nagłej przerwy w dopływie zasilania. Nie będzie konieczne zlecanie pracownikowi przestawienia 
każdego zegara w zakładzie. Zamiast tego kierownicy i pracownicy będą mogli skoncentrować się na ważniejszych zadaniach.

• Zegar pokazujący czas w różnych strefach czasowych – firmy logistyczne często prowadzą działalność w różnych krajach i w różnych strefach 
czasowych. Firma Sapling oferuje zegar wielostrefowy, który pokazuje czas lokalny dla danego zakładu oraz czas w innych regionach lub krajach 
wokół całego globu. Instalacja zegara wielostrefowego ogromnie ulepszy planowanie i organizację tych zadań oraz usprawni zarządzanie dostawami i 
odbiorem towarów w różnych strefach czasowych. Udostępnienie zegara wielostrefowego pozwala firmie logistycznej planować, kiedy przesyłka dotrze 
do punktu przeznaczenia i/lub musi zostać odebrana od nadawcy, aby zapewnić jej doręczenie w odpowiednim czasie. Zegar wielostrefowy oferuje 
dokładne informacje dotyczące czasu we wszystkich regionach, w których firma prowadzi działalność, a wszystko to w celu dotrzymania terminów 
dostaw.

• Skrócenie czasu konserwacji systemu – instalacja systemu synchronizacji czasu Sapling daje możliwość skrócenia czasu poświęcanego na 
regulację zegarów i pozwala pracownikom skoncentrować się na budowaniu sukcesu firmy. Zsynchronizowany system zegarowy firmy Sapling oferuje 
wbudowany interfejs internetowy z zegarem pierwotnym serii SMA, który umożliwia zarządzającemu zakładem łatwą konfigurację ustawień. Zsynchro-
nizowany system zegarowy Sapling zapewnia oprócz tej funkcji możliwość zaprogramowania włączania i wyłączania oświetlenia, ustawienia godzin 
włączania i wyłączania klimatyzacji i ogrzewania oraz kontrolowania wielu innych urządzeń w całym zakładzie.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


